


کلیات و ثبت علل مرگ و میر در گواهی فوت: بخش اول

کدگذاري مرگ و میر: بخش دوم

کاربرد قوانین اصالح و تعدیل در کدگذاري: بخش سوم

مرگ و میر





 تعریف مرگ:
 م قطع عالئ)از بین رفتن دائمی تمام نشانه هاي حیات هر زمانی بعد از تولد زنده

(بدون بازگشت زندگی بعد از تولد زنده

گواهی فوت  :
واهی این گ. وسیله ثبت واقعه مرگ است که بر اساس وضعیت مرگ تنظیم می شود

.سندي قانونی و معتبر است



شناسایی عوامل خطر زا
شناسایی تغییرات روند مرگ و میر در طول زمان
مقایسه علل مرگ و میر در سطح ملی و بین المللی
کمک به محاسبه شاخص هاي سالمت کالن نظیر امید به

..زندگی و 



تعریف علل مرگ و میر از دیدگاه بیستمین مجمع جهانی بهداشت:

شده تمام بیماري ها، وضعیت هاي بیماري زا یا صدماتی که مستقیماً منجر به مرگ
.یا در ایجاد مرگ دخیل بوده اند

در بر نمی این تعریف عالیم ، نشانه ها و روش فوت نظیر نارسایی قلبی یا تنفسی را
گیرد



یازا،بیماريهايوضعیتها،بیماريتمامازاستعبارتمرگعلل
مسهیمرگایجاددریاواندشدهمرگبهمنجرمستقیماًکهصدماتی

کههاییخشونتیاحوادثقبیلازدیگرشرایطتمامهمچنینواندبوده
.میشوندمحسوبمرگعللجزءآورندمیبوجودراصدماتیچنین



علت مستقیم یا فوري یا بی واسطه
Immediate or Direct Cause

 علت بینابینیIntermediate Cause

علت زمینه اي یا آغازین یا اصلی
Underlying or Primary Cause



 مستقیماً و بدون واسطهعبارتست از بیماري، صدمه یا عارضه اي که  ،
، و یا حلقه آخر عارضه نهایی علت زمینه ايموجب مرگ شده است و لذا 

.  زنجیره منجر به مرگ را تشکیل می دهد
و  ( سالها)فاصله زمانی بین علت زمینه اي و علت مستقیم می تواند طوالنی

.باشد( چند ثانیه)یا کوتاه 



ًبیماري یا صدمه اي است که زنجیره رخدادهاي مرضی را که مستقیما
در ارتباط با مرگ بوده اند آغاز نموده و یا وضعیتی است که به آسیب

.و مسمومیت کشنده منجر گردیده است
:خصوصیات است 2داراي • 

(مشخص، واضح و اختصاصی )باشد
قدماز نظر توالی زمانی و ارتباط آسیب شناختی نسبت به سایر علل ت

داشته باشد



 وضعیت ثبت شده بر روي خطوط بخش دو یا چند بهIاشاره دارد.
بت  در توالی، وضعیت ثبت شده در خط پایینی باید علت ایجاد وضعیت ث• 

رشده در خط باالیی خود باشد
:نکته مهم یک توالی

 در توالی استرابطه علل و معلولی اول وجود
 استیک وضعیت در هر خط دوم وجود  .
 ز بیش ااگر بیش از یک علت مرگ در خطی از گواهی فوت وجود داشته باشد

.خواهیم داشتیک توالی 



K65

K26.5





.نیز قابل قبول استCاما تا خط . نیز ثبت می شودDحتی االمکان در خط : علت زمینه اي

وضعیت صحیح ثبت شده در آخرین خط بخش یک گواهی فوت: علت آغازین مرگ



هر وضعیت سهیم در ایجاد مرگ که به وضعیت یا بیماري منجر به
.مرگ مرتبط نبوده

جیره منجر به دانستن فاصله زمانی تقریبی بین شروع هر وضعیت و تاریخ مرگ به پزشک در ترسیم زن
.مرگ و به کدگذار در انتخاب کد مناسب بسیار کمک می کند



ثبت علل مرگ و میر



اسانتخاب علت مرگ مطابق قوانین انتخابی صورت می گیرد که بر اس
علت زمینه اي مرگ (underlying cause of death)تنظیم

.نامیده اند
 (:علت آغاز کننده)علت زمینه اي مرگ

.بیماري یا صدمه اي که شروع کننده زنجیره منجر به مرگ بوده است◦
.شرایط حادثه یا خشونتی که منجر به ایجاد صدمه مرگبار شده است◦



سرطان پستان

نئوپالسم ثانویه ران

کیشکستگی پاتولوژی

آمبولی ریوی I26

T14.2

C79.5

C50



، عالئم و نشانه هاي بیماري در گواهی(تابلوي مرگ)ثبت روش مردن 1.
(به خصوص به عنوان علت زمینه اي یا آغازین)فوت 

ثبت عالئم و نشانه هاي بیماري در گواهی فوت. 2

ذکر بیماري ها یا وضعیت هاي جزیی یا خفیف به عنوان مرگ در گواهی فوت3.

عدم رعایت توالی صحیح در ثبت علل مرگ. 4

ثبت مرگ با عبارات و تشخیص هاي کلی، مبهم و غیر دقیق5.



در صورت عدم ثبت صحیح علل مرگ در گواهی فوت، در گام نخست
.باید از پزشک خواست گواهی را مجددا بررسی و تصحیح نماید

زیرا در صورت عدم ثبت صحیح علل مرگ فرایند کدگذاري گواهی
فوت، دشوار می گردد و کدگذار مجبور به استفاده از قوانین کدگذاري

.مرگ و میر است

کد حاصل از این قوانین نیز ممکن است علت زمینه اي واقعی مرگ
را نشان ندهد





کدگذاري مرگ و میر



3و2،1قوانین انتخابیاستفاده از قانون عمومی، : ثبت بیش از یک وضعیت
Fتا Aو  قوانین تعدیل 

:بنابراین
این امکان را ایجاد می کند که علت آغازین مرگ با ICDدر برخی شرایط 

ي یک وضعیت مناسب تر دیگر براي بیان علت زمینه اي در جدول بند
.جایگزین شود





 نوان را به عخط آخر در گواهی فوت ثبت شده باشد، وضعیت ثبت شده در بیش از یک وضعیت اگر
عیت  تمام وضعلت زمینه اي مرگ انتخاب کنید به شرطی که آن وضعیت بتواند علت بوجود آورنده 

.در خطوط باالیی باشدهاي ثبت شده 

خش اگر گواهی فوت به صورت مناسب تکمیل شده باشد، علت آغازین توالی مرگ در آخرین خط بI
ه  ثبت خواهد شد و وضعیت هاي دیگر که در نتیجه این علت اولیه بوجود آمده اند در باالي آن ب

ترتیب صعودي قرار می گیرند





در گواهی فوتی که به طور مناسب تکمیل شده، اصل عمومی کاربرد
.دارد

اما اگر گواهی بطور صحیح تکمیل نشده باشد باز هم ممکن است اصل
عمومی کاربرد داشته باشد، به شرطی که وضعیت ثبت شده در آخرین

یت بتواند بوجود آورنده تمامی وضعیت هاي ثبت شده باالي خود باشد، حتی اگر وضعIخط بخش 
.هاي ثبت شده باالي ان به ترتیب علی صحیح ثبت نشده باشند



 C34. نئوپالسم ریه را به عنوان علت زمینه اي انتخاب کنید
.را کد دهید



در آخرین خط بیش از یک وضعیت ثبت شده باشد . ما بیش از یک)1
(توالی داشته باشیم

تک وضعیت ثبت شده در خط آخر نتواند وضعیت هاي باالتر از خود. 2

.را بوجود آورد



باید از پزشک خواست گواهی را مجددا بررسی و تصحیح نماید.
اما در موارد زیر به قوانین انتخاب مجدد علت زمینه اي مراجعه می شود.

.زمانی که علت زمینه اي سلیقه اي باشد◦
.زمانی که تصحیح بیشتر ممکن نباشد◦
.زمانی که پزشک گواهی کننده در دسترس نباشد◦
.زمانی که علت زمینه اي رضایت بخش نباشد◦



 ط و براي اولین وضعیت ثبت شده در گواهی فوت در خاصل عمومی کاربرد نداشته باشداگرa
.وجود داشته باشد، علت آغازکننده این توالی را انتخاب کنیدیک توالی 

 ذکر شده در خط اولین وضعیت به بیش از یک توالی مختوم اگرa علت آغازین اولین وجود داشت
را بوجود آورد به عنوان علت زمینه اي مرگ aرا که می تواند اولین وضعیت ثبت شده در خط توالی 

.انتخاب کنید



.کنیدانتخابرا(I63.9)مغزيانفارکتوس
درشدهذکروضعیتاولینبهکهداردوجودتوالیدو
.می شودمنتهیگواهی
ومغزیانفارکتوسازناشیبرونکوپنومونی•
لبقهیپرتانسیونبیماريازناشیبرونکوپنومونی•

.می شودانتخاباولتوالیاولیةعلت



.  را انتخاب کنید(K74.6)سیروز کبد 
کبد  توالی منتهی به وضعیت اول در گواهی فوت، واریس مري ناشی از سیروز

.است



 اگر هیچ توالی مختوم به اولین وضعیت ثبت شده در خطaگواهی فوت
.را به عنوان علت زمینه اي مرگ انتخاب نماییدaوجود نداشت، اولین وضعیت ثبت شده در الین 



.  را انتخاب کنید(D51.0)کم خونی بدخیم 

.هیچ توالی وجود ندارد که به اولین مورد ثبت شده منتهی گردد



. را انتخاااب کنیااد(I09.0)بیماااري روماتیساامی قلااب 
.هر دو بیماري در یک سطر هستند. توالی وجود ندارد



ممکن است توسط قانون 2توسط قانون شده انتخاب در خیلی از موارد کد
.عوض شود(A-F)یا قوانین اصالح و تعدیل 3

Example:
a: senility and hypostatic pneumonia
b: rheumatoid arthritis

 (a) كهولت سن و پنومونی هیپوستاتیك
 (b) آرتریت روماتویید

در نظر گرفته نمی شود  ، انتخاب شده2کهولت سن که بر اساس قانون 
. را انتخاب کنید(M06.9)کد آرتریت روماتویید : اصل کلی بکار می رود



 پیامد خود 2و 1توسط قانون عمومی و قوانین انتخاب شده اگر وضعیت
اول  چه بخش)بخش دیگر گواهی فوت باشد که در آشکار وضعیت دیگري 

را به عنوانهمان وضعیت ثبت شده باشد، ( و چه بخش دوم گواهی فوت
.وضعیت اصلی انتخاب کنید



سارکوم کاپوسیC46.- ساختار لنفاوي، توموربورکیت، و هر نئوپالسم بدخیم ،
خونساز و بافت هاي مرتبط

HIVپیامد مستقیم بیماريمی بایست قابل طبقه بندي هستندC81-C96که در 
. محسوب شوند( در صورتیکه ذکر شده باشد)
در مورد سایر انواع نئوپالسم ها چنین نیست.



.را انتخاب کنید(B21.0)منجر به سارکوم کاپوسی HIVبیماري 



(C56)نئوپالسم بدخیم تخمدان را انتخاب كنید 



هر بیماري عفونی قابل طبقه بندي درA00-B19 ،B25-
B49،B58-B64 ،B99  یاJ12-J18

.ذکر شده محسوب گرددHIVمی بایست پیامد مستقیم بیماري 



.را انتخاب کنید(B20.0)توبرکلوزیس منجر به HIVبیماري 



بعضی عوارض پس از عمل 
بوز،ترومآمبولی،،ترمبوفلبیتخونریزي،نوع،هرازپنومونی)

سیون،آسپیراکلیوي،حادنارساییقلب،ایستسمی،سپتی
(انفارکتوسوآتلکتازي

کهآنمگرگرفت،نظردرجراحیعملمستقیمپیامدمی توانرا
.باشدشدهانجاممرگازقبلبیشتریاهفتهچهارجراحی



سایر پیامدها در فصل مربوطه توضیح داده خواهد شد





یل  کاربرد قوانین اصالح و تعد

در کدگذاري مرگ و میر



 قانون:A پیري((Senilityو سایر وضعیت هاي بد تعریف شده
قانونB (Trivial Conditions) : وضعیت هاي جزیی
 قانون:C ارتباط(Linkage)

 قانونD : وضعیت تخصصی تر(Specificity)

 قانونE : مراحل ابتدایی و انتهایی بیماري (Early and latestages

of disease  )

 قانون: F اثرات باقیمانده(Sequel)



و سایر وضعیت هاي بد تعریف شده(Senility)پیري 



 در مواردي که علت انتخاب شده مرگ در فصل هجدهمICD-10 قابل طبقه بندي باشد و همزمان

-R00غیار از رده هااي   )یک وضعیت دیگر غیر از وضعیت هاي قابل طبقه بنادي در فصال هجاده    

R94 یاR96-R99 )      در گواهی فوت گزارش شده باشد، در ایان صاورت بادون در نظار گارفتن

.وضاااعیت قابااال طبقاااه بنااادي در فصااال هجااادهم، علااات مااارگ را مجااادداً انتخااااب نماییاااد





I49.6(بی نظمی قلبی نامشخص) ؛I95.9(  کاهش فشار خاون، نامشاخص) ؛I99(   ساایر اخاتالالت
؛ (نارسایی تنفسی نامشاخص )J96.9؛ (نارسایی تنفسی حاد)J96.0؛ (نامشخص سیستم گردش خون

P28.5( نارسااایی تنفساای نااوزادان) ؛R00-R94 وR96-R99(  نشااانه هااا ، عالئاام و یافتااه هاااي
(. آزمایشگاهی و بالینی غیرطبیعی، جاي دیگر طبقه بندي نشده اند

R95(نوزادناگهانیمرگسندرم)نمی شودگرفتهنظردرنامشخصوضعیتعنوانبه.



 خالصه قانونA

در صورت وجود وضعیت دیگر در گواهی فوت، براي کدگذاري مرگ
.استفاده نشود18و میر از وضعیت هاي فصل 

یا سندرم مرگ ناگهانی نوزادR95استنناء کد • 
 •Sudden infant death syndrome



Rکهولت سان . را انتخاب کنید(M06.9)کد آرتریت روماتویید  54 
انتخاب شده در نظر گرفته نمای شاود و اصال کلای    2که بر اساس قانون 

.بکار می رود



Rسرفه . را انتخاب کنید(K92.0)کد استفراغ خونی  2کاه بناابر قاانون    05
.انتخاب شده، در نظر گرفته نمی شود



((Trivial Conditionsوضعیت هاي جزیی 



مهم  )باشد جزییاگر علت انتخاب شده، بر خالف علت مرگ و دیگر حاالت ذکر شده بیماري -1
.  ستبا این فرض که بیماري جزیی وجود نداشته ا. انتخاب کنیدمجدد علت زمینه اي را ( نباشد



نابر پوسیدگی دندان که ب. را انتخاب کنید(E14.9)کد دیابت 
.انتخاب شده، در نظر گرفته نمی شود2قانون 



2- اگر مرگ ناشی از واکنش نامطلوب به درمان یک
.یدبیماري جزئی باشد، واکنش نامطلوب را انتخاب کن



طبق . را انتخاب کنید(Y60.0)کد خونریزي حین عمل جراحی 
خاب قانون عمومی کد واکنش نامطلوب به درمان هیپرتروفی لوزه ها، انت

بخش دوم جلد سوم.می شود
Misadventure
-cut, …
-- surgical operation



3-  زمانی که بیماري جزئی به عنوان علت سایر بیماري ها
Bقانون . گزارش می شود، علت جزئی کنار گذاشته نمی شود

.قابل اجرا نمی باشد



بیمااري  . انتخاب مای شاود  (J06.9)کد عفونت تنفسی فوقانی 
مااري  جزئی توسط قانون عمومی انتخاب شده زیرا به عنوان علات بی 

.دیگري گزارش شده و در نتیجه کنار گذاشته نمی شود



(Linkage) ارتباط 



اي مورد در مواردي که علت زمینه اي انتخاب شده، توسط قانونی در طبقه بندي یا توسط یادداشت ه
، با یک یا چند وضعیت دیگر ثبت شده  (ICDجلد دوم )استفاده در کدگذاري علت زمینه اي مرگ 

.مربوط به وضعیت ها را اختصاص دهیدکد ترکیبی روي گواهی فوت ارتباط داشته باشد، 



Cخالصه قانون 

 بر بیکد ترکیدر صورت ارتباط وضعیت هاي ذکر شده در گواهی فوت با یکدیگر و امکان انتخاب ،
.اساس این قانون انتخاب کد ترکیبی ارحج است

 ایطی  ، در شرجدول ارتباط در صورت ذکر چند وضعیت مرتبط با همدیگر در گواهی فوت ، بر اساس
کد ارجح انتخاب می  ( جلد دوم105صفحه )یک کد نسبت به کد دیگر ارجح تر است، طبق جدول

.گردد



Herniaکد فتاق رانای     femoral     هماراه باا انساداد
(K41.3)را انتخاب کنید.



بیمااري  . را انتخااب کنیاد  (I21.9)کد انفارکتوس حاد میوکارد 
انتخاب شده با انفاارکتوس حااد   1آترواسکلروزي قلب که بنابر قانون 

.میوکارد ارتباط دارد



(Specificity)وضعیت تخصصی تر



 توصیف می کند و  اصطالحات کلیدر مواردي که علت انتخاب شده، یک وضعیت را به صورت
وت  را در باره محل یا ماهیت این وضعیت ارائه می کند، در گواهی فدقیق تري اصطالحی که اطالعات 

.گزارش شده باشد، اصطالحی که داراي اطالعات بیشتر و تخصصی تر است را ترجیح دهید
دقیق این قانون اغلب زمانی بکار خواهد رفت که اصطالح کلی به صورت وصفی آورده شده و اصطالح

تري و تخصصی تر را توصیف می نماید



I

(a)  بیماری روماتیسمی
میترال، تنگی قلب

I (a)Rheumatic 

heart disease, mitral  

stenosis

.را انتخاب کنید(I05.0)کد تنگی روماتیسمی میترال 
2جلد 106صفحه
I09.9 وI05.0



مراحل ابتدایی و انتهایی بیماري
Early and late stages of disease



 یمااري  همان بپیشرفته تر یک بیماري است و مرحله اولیهدر مواردي که علت انتخاب شده مرحله ي
.در گواهی فوت گزارش شده باشد، به مرحله پیشرفته تر بیماري کد اختصاص دهید

 استارجحبه عبارتی مرحله پیشرفته تر .
 رود بکار نمییک بیماري که ناشی شده از حالت حاد همان بیماري است حالت مزمن این قانون براي

مگر اینکه طبقه بندي دستورالعمل هاي خاصای را باراي ایان   ( حالت حاد در ایجاد مرگ ارجح است)
.موارد ارائه نموده باشد



را انتخاب کنید(I40.9)کد میوکاردیت حاد 



در مورد بیماری سندروم نفروتیک مزمن، وضعیت مزمن نسبت به حاد
ارجح تر است

زیرا در این . را انتخاب کنید(N03.9)کد نفریت مزمن، نامشخص 
.مورد دستورالعمل خاصی وجود دارد



(Sequelae)اثرات باقیمانده 



 ه و در اثرات به جا مانده از یک وضعیت که در گذشته فرد به آن مبتال باود
حال حاضر آن وضعیت وجود ندارد ولی اثرات و عوارض آن در فارد باه جاا    

که مانده و ایجاد مشکل نموده است و مدرکی وجود داشته باشد دال بر این
فعال مرگ به علت اثرات باقیمانده از آن وضعیت رخ داده نه به دلیل مرحله

Sequelaeآن وضاعیت، در ایان صاورت باه رده      of   آن وضاعیت کاد
.اختصاص دهید

گروههای:عبارتند از« …اثرات بعدی »
B90-B94 , E64.- , E68 , G09 , I69 , O97 , Y85 -Y89



635صفحه .را انتخاب كنید(E64.3)راشیتیسم اثرات بعدی كد

Sequelae

- rickets





I

(a) دژنراسیون میوكارد I (a)Myocardial 

degeneration and
(b) آمفیزم (b) emphysema

(c) كهولت سن (c) Senility

؟؟؟:علت زمینه اي و بر اساس چه قانونی

Aو 2قانون .  انتخاب کنیدرا(I51.5)دژنراسیون میوکارد کد 



I

(a)  رشد ناخن به درون
گوشت و نارسایی حاد کلیه

I (a) Ingrowing toenail and 

acute renal failure

؟؟؟:علت زمینه اي و بر اساس چه قانونی

Bو 2قانون . انتخاب کنیدرا (N17.9)نارسایی حاد کلیه کد 



I
(a) یاتساع قلب و اسكلروز كلیو I (a) Cardiac dilatation and renal 

sclerosis

(b) هیپرتانسیون (b) Hypertension

؟؟؟:علت زمینه اي و بر اساس چه قانونی
.كنیدانتخابرا(I13.9)كلیهوقلبخونفشارافزایشبیماریكد

3جلد365صفحهCقانون.دارندوجودهمهمراهبیماریسههر

Hypertention

- Cardiorenal disease



؟؟؟:علت زمینه اي و بر اساس چه قانونی

و جدول  Cبا استفاده از قانون I21.9سکته حاد قلبی 

ارتباطات  جلد دوم





بیماریهای انگلی، عفونی، قارچی



 را بدانندقارچی بیماریهاي انگلی، عفونی، انتظار می رود همکاران بلوک هاي

دانندانتظار می رود همکاران کد هاي غیرمجاز و استثنائات این فصل در تعیین علت زمینه اي را ب

 را بدانند1در فصل کدگذاري مرگ و میر و تعیین علت زمینه اي انتظار می رود همکاران شیوه

 این فصل آشنایی داشته باشندواژه هاي راهنماي انتظار می رود همکاران با.



رده هاي این فصل شامل:
A00-B99

4استثنا در این فصل وجود دارد
 بلوک می باشد 21این فصل شامل
موارد استثنا و مشمول در ابتداي هر بلوک یا رده بندي ذکر گردیده است



معرفی بلوک ها







در فصل مربوطه قرار ( P35-P39) بیماریهاي عفونی انگلی خاص دوران قبل از تولد 
.میگیرنند

بیماري به استثناء کزاز قبل از تولد، سیفلیس مادرزادي، عفونت گونوکوکی قبل از تولد و
HIV

















































(پنوموكونیوز)بیماری ریه ناشی از استنشاق غبار معدنی  J60-J64

سل تنفسی، با تأیید باكتری شناسی و بافت شناسی A15.-

سل تنفسی، بدون تأیید باكتری شناسی یا بافت شناسی A16.-

:با ذكر 
J60-J64(Pneumoconiosis ) كدJ65(پنوموكونیوز وابسته به سل )

.اختصاص دهیدرا 



سل سیستم عصبی A17.-

سل سایر اعضاء A18.-

:با ذکر 

A15 یاA16(سل تنفسی) کد ،A15 ،A16 را اختصاص دهید مگر آنکه به
یاا  -.A15عنوان علت اولیه ذکر شده و طول مدت آن بیش از بیماري مربوط باه  

A16.-باشد.



مننگوکوکسمی حاد A39.2

مننگوکوکسمی مزمن A39.3

مننگوکوکسمی نا مشخص   A39.4

:با ذکر
A39.0(مننژیت مننگوکوکی) کد ،A39.0را اختصاص دهید.
A39.1( ساااندرمwaterhouse – friderichsen) کاااد ،A39.1 را

.اختصاص دهید









B90-B94اثرات  بعدی بیماری های عفونی و انگلی







(a) روز قبل30پنوموسیتی
(b)HIV

؟؟؟: علت زمینه ای 



(a)فیبروز ریوی

(b)سل ریوی سابق

؟؟؟: علت زمینه ای 



 (انتخاب می شوداثرات بعدی بیماریهای عفونی کد ) نفریت مزمن و مخملک سابق.

B94.8. توصیف نفریت به صورت مزمن نشان می دهد که مخملک در مرحله فعال نیست

جلد سوم634صفحه 

جلد اول177صفحه 

(a)نفریت مزمن

(b)مخملک سابق

؟؟؟: علت زمینه ای 



(a)توکسوپالسموز مغزی و هرپس زوستز
(b) لنفوم بورکیت، بیماریHIV

؟؟؟: علت زمینه ای 



(a)سپتیسمی

(b) زرد زخم یا ایمپتیگو

؟؟؟: علت زمینه ای 



(a)  سیفلیس سوم

b))  سیفلیس اولیه

؟؟؟: علت زمینه ای 





(C00-D48)نئوپالسم ها



 انتظار می رودهمکاران با رفتارنئوپالسم،مکان آناتومیکی ومرفولوژي

.نئوپالسم ها آشنایی پیدا کنند

دانتظار می رود همکاران با واژه هاي راهنماي این فصل آشنایی داشته باشن.

 را از طریق ( کد مکان)انتظار می رود همکاران نحوه کدگذاري نئوپالسم ها

.جدول نئوپالسم ها بدانند

انتظار می رود همکاران با بلوک هاي فصل آشنایی داشته باشند.

ر انتظار می رود همکاران شیوه کدگذاري مرگ ومیر و تعیین علت زمینه اي د

.را بدانند2فصل 



C00-C14لب ، حفره دهانی وحلق
C15-C26ارگانهاي گوارشی
C30-C39ارگانهاي تنفسی و داخل قفسه سینه
C40-C41استخوان و غضروف مفصلی
C43-C44پوست
C45-C49مزوتلیال و بافت نرم
C50پستان
C51-C58ارگانهاي تناسلی جنس مونث
C60-C63ارگانهاي تناسلی جنس مذکر
C64-C68دستگاه ادراري
C69-C72چشم، مغز و سایر بخش هاي سیستم عصبی
C73-C75تیروئید و سایرغدد درون ریز



C76-C80،ثانویه و مواضع نامشخصنئوپالسم هاي بدخیم مبهم
C81-C96بافت هاي مرتبط که اولیه ونئوپالسم هاي بدخیم ساختار لنفاوي، خون ساز

.بیان شده اند
C97 مواضع متعدد(اولیه)نئوپالسم بدخیم مستقل
D00-D09 محلنئوپالسم در
D10-D36 نئوپالسم خوش خیم
D37-D48 نئوپالسم هاي با رفتار نامعلوم



 گروه هايC76-C80 دربرگیرنده نئوپالسم بدخیمی است که هیچ

یا ( مبهم (شاخص روشنی از موضع اولیه سرطان براي آن وجود ندارد

.بدون ذکر موضع اولیه بیان شده است،(ثانویه)سرطان بصورت منتشر 

.در نظرگرفته شده استموضع اولیه ناشناخته در هر دو مورد 

  ردهC77-C79(نامشخص گره هاي لنفینئوپالسم بدخیم ثانویه و)

.انتخاب گرددنباید به عنوان علت زمینه اي مرگ 







 گنجانده شده است شامل تمامی کدهاي مکان هاي جلد سوم جدول نئوپالسم هایی که در

.آناتومیکی فصل دوم جلد اول می باشد

482صفحه 

کدهاي مکان ها ي آناتومیکی براساس نوع رفتار در ستون هاي جدول لیست شده اند  .



Malignant

بدخیم
Uncertain or 

unknown 
behavior

با رفتار نامعلوم یا 

ناشناخته

Primary

اولیه

Secondar
y

ثانویه

In situ

در محل

Benign

خوش خیم

Neoplasm, neoplastic C80 C80 D09.9 D36.9 D48.9

– abdomen, abdominal C76.2 C79.8 D09.7 D36.7 D48.7

– – cavity C76.2 C79.8 D09.7 D36.7 D48.7

– – organ C76.2 C79.8 D36.7 D48.7

– – viscera C76.2 C79.8 D36.7 D48.7

– – wall C44.5 C79.2 D04.5 D23.5 D48.5

– abdominopelvic C76.8 C79.8 D36.7 D48.7



 رقم  )و رفتار نئوپالسم ( رقم اول4)کدهای مرفولوژیک از یک کد بافت شناسی

.تشکیل می گردد( پنجم

یکروسکوپ  بافت شناسی توصیف ساختار و نوع سلول یا بافتی است که زیر م

.رقم اول کد مرفولوژی توصیف می گردد4دیده می شود و از طریق 

بدخیم،  کدهای رفتار چگونگی رفتار یک تومور را نشان می دهد به عنوان مثال

کددر محل، نامشخص یا رفتار ناشناخته، یا خوش خیم است و بعنوان مثال

M8010/3 رفتار   3نوع بافت و رقم پنجم 8010چهار رقم اول

.را نشان می دهد( نئوپالسم بدخیم اولیه)



خوش خیم0/

نامشخص از لحاظ خوش خیم و بدخیم بودن1/

نئوپالسم در محل2/

نئوپالسم بدخیم اولیه3/

نئوپالسم بدخیم متاستاتیک6/

بدخیم نامعلوم9/



تومور هاي خوش خیم به آهستگی وبصورت تصاعدي رشد کرده

.وبه بافتهاي دیگرتهاجم نمی کنند

براي این نئوپالسم ها از واژه هاي زیراستفاده می شود.

hyperplasia

در اغلب موارد براي نامگذاري از پسوندomaاستفاده می کنند.

Lipoma -adenoma



 در برخی ترجمه ها از در جا استفاده می شود یا در اصطالح سرطان شناسی
CIS(carcinoma in situ ) فرم اولیه سرطان است اما در آن سلول هاي تومور

.وضعیت تهاجمی به بافت اطراف ندارد و در محل خود گسترش می یابند

نئوپالسم بدخیم اولیه
آنها را نیز نئوپالسم هایی هستند که قادرند به بافتهاي مجاور ویا در بافتهاي دورنفوذ کنند و

.مبتال سازند همچنین مرگ آور ومهلک نیز می باشند



:مثال

 Primary carcinoma of the pancreas

(نئوپالسم اولیه پانکراس)



 مکانکد :C25.9 نئوپالسم بدخیم اولیه پانکراس

کد مورفولوژي :M8010 / 3 نئوپالسم بدخیم اولیه

را در جلد سوم پیدا کرده کنار Carcinomaواژه عنوانی درابتدا
کد مرفولوژیک نوشته شده استت و بتراي    Carcinomaواژه ي

انی پیدا کردن کد مکان آناتومیکی به جتدول نئوپالستم واژه ي عنتو   
pancreas      مراجعه متی کنتیم و از ستتون اول نئوپالستم بتدخیم

.  اولیه کد می دهیم



papillocystic carcinoma of the left ovary



papillocystic carcinoma of the left ovary

Carcinoma

- papillocystic (M8450/3)

- - specified site – see Neoplasm, malignant

-- unspecified site C56

جهت پیدا کردن کد مرفولوژیک در ابتدا واژه عنوانی 
Carcinomaرا در جلد سوم پیدا کرده و کنار زیر واژه ی

papillocystic کد مرفولوژیک نوشته شده است.



 را کد مرفولوژی(نئوپالسم بدخیم اولیه )رفتاری بخش 3/توجه داشته باشید

ئوپالسم ها نشان می دهد بنابراین برای پیداکردن کد مکان آناتومیکی به جدول ن

.ستون اول نئوپالسم بدخیم اولیه مراجعه می کنیم

Main Dx:Primary malignant neoplasm ovary

(c56)

Other Dx:Primary malignant papillocystic
carcinoma

(M8450/3)



Cholangiocarcinoma



Cholangiocarcinoma

 Cholangiocarcinoma -> (M8160/3)

 - unspecified site -> C22.1

توجه داشته باشید اگر مکان نئوپالسم ذكر نشده باشد با توجه به نوع مرفولوژیك  
.كدگذاری می شود



Acute myelomonocytic leukaemia



Acute myelomonocytic leukaemia

 Leukemia

 - myelomonocytic
 - - acute (M9867/3) -> C92.5

 درابتدا واژه عنوانیleukaemia   را در جلد سوم پیدا کرده و سپس زیر واژه
myelomonocytic و در زیر آن به واژهacute  مراجعه می کنیم کد مرفولوژیک وکد مکان هر دو

.ذکر شده است



Squamous cell carcinoma of cervix uteri



Squamous cell carcinoma of cervix uteri

 Carcinoma

 - squamous cell -> (M8070/3).

 Neoplasm

 - cervix (uteri) -> C53.9



 قانونA :استنباط بدخیمی

ان های ثانویهه  به مک)اگر بر روی گواهی فوت ذکرشده باشد که یک نئوپالسم متاستازهایی ایجاد نموده است 

.این بدان مفهوم است که باید آن نئوپالسم از نوع بدخیم کدگذاری شود( دیگر



 (a)   metastatic involvemeat of lymph nodes

 (b)  carcinoma in site of breast



 (a)   metastatic involvement of lymph nodes

 (b)  carcinoma in site of breast

ت زمینه  پستان به عنوان علت سرطان های متاستاتیک غدد لنفاوی می باشد و بعنوان عل in siteدر این گواهی کارسینوما 
.وچون به غدد لنفاوی متاستاز داده است به نئوپالسم بدخیم پستان کد می د هیم. ای انتخاب می گردد

Neoplasm

-breast    (c50.9)



 نئوپالسم های مواضعی که دارای پیشوندهایی از قبیلpre،para،peri

infra ،supra  و غیره دارند و یا با صفاتی از قبیلarea or region

:توصیف شده اند باید بصورت زیر کدگذاری شوند



 برای انواع مرفولوژی قابل طبقه بندی در یکی از گروههایC41 وC40(  استخوان و

سایر  )C44، (مالنوم بدخیم پوست)osteosarcoma) ،C43، غضروف مفصلی

سیستم اعصاب خود کار و اعصاب  )C47، (مزوتلیوما)C45، (نئوپالسم های بدخیم پوست

C70، (fibrosarcoma، همبندو پیوندی بافت افت نرم و ب)C49، (محیطی

ی از  بایستی زیر رده مناسب، (سایر قسمتهای اعصاب مرکزی)C72و ( مغز)C71، (مننژها)

. همان رده های سه کاراکتری کد اختصاص دهد

در غیر این صورت ، به تناسب از زیر گروه های ردهC76(  سایر مواضع و مواضع بد تعریف

.کد اختصاص دهید(شده 



 (a) fibrosarcoma in the area of the leg

در « ناحیه»عبارت . گزارش شده استدر این گواهی فیبروسارکوماي  ناحیه ساق پا: توضیح

ئوپالسم توضیح سرطان ساق پا مبهم است، لذا با توجه به نوع مرفولوژي فیبروسارکوم، به ن

.  بدخیم بافت نرم و پیوندي اندام هاي پایینی کد اختصاص دهید



 (a) fibrosarcoma in the area of the leg

در « ناحیه»عبارت . گزارش شده استدر این گواهی فیبروسارکوماي  ناحیه ساق پا: توضیح

ئوپالسم توضیح سرطان ساق پا مبهم است، لذا با توجه به نوع مرفولوژي فیبروسارکوم، به ن

C49.2. بدخیم بافت نرم و پیوندي اندام هاي پایینی کد اختصاص دهید



گري زمانیکه موضع یک نئوپالسم بدخیم اولیه نامشخص باشد و بطور همزان وضعیت دی

شده  از قبیل پارگی یک موضع دیگر، انسداد یا خونریزي در محل دیگري در گواهی گزارش

.را بعنوان موضع سرطانی تصور نماییدباشد، نباید موضع مربوط به آن وضعیت دیگر



 (a) obstruction of intestine

 (b) carcinoma



 (a) obstruction of intestine

 (b) carcinoma

.کد دهید(C80)به نئوپالسم بدخیم بدون ذکر موضع 



 در )اگر یک موضع خاص به عنوان اولیه ذکر شده باشد صرفنظر از محل آن در گواهی

سرطان اولیه آن موضع را به عنوان علت زمینه اي مرگ انتخاب ( IIو یا در قسمت Iقسمت 

.نمایید



I. (a) Carcinoma of bladder

II. primary in kidney



I. (a) Carcinoma of bladder

II. primary in kidney

.کد دهید(C64)نئوپالسم بدخیم کلیه به :توضیح



 یا معادل آن در هر جایی از گواهی ذکر« موضع اولیه نامشخص»اگر عبارت

وت شود صرفنظر از موضع یا مواضع اشاره شده در قسمت های دیگر گواهی ف

.کد می دهیمنوع مرفولوژی متناسب بایبه موضع نامشخص

مثال:

(osteosarcoma C41.9, fibrosarcoma C49.9 , 

adenocarcinoma, carcinoma (C80)



 (a) secondary carcinoma of liver

 (b)primary site unknown

 (c) stomach? Colon?



 (a) secondary carcinoma of liver

 (b)primary site unknown

 (c) stomach? Colon?

نوما در این گواهی موضع اولیه مشخص نشده اسهت نهوع مرفولوژیهک درگیهر سهرطان از نهوع کارسهی       :توضیح

اختصهاص   C80گزارش شده است، لذا کارسینوما موضع نامشخص را بعنوان علت زمینه ای انتخهاب و کهد   

.میابد



:بهوجود بیش از یک نئوپالسم اولیه با اشاره 

 (  در دو سیستم جدا)دو موضع آناتومیکی مختلف

 مانند )دو نوع مرفولوژي مجزا یاhypernephroma and intraductal

carcinoma  )

 ردیگبا یک موضع ( که براي موضع خاصی بکار می رود)تلفیق یک نوع مرفولوژي یا.



(a)Cancer of stomach

(b)Cancer of breast



(a)Cancer of stomach

(b)Cancer of breast

کد دهید (C97)به نئوپالسم هاي بدخیم غیرمرتبط مواضع چند گانه 
امیک و مشخص نیست کدزیرا دو موضع آناتومیکی مختلف ذکر شده 

.اولیه است



 مواردی كه كدگذار نمی تواند از ردهC97   استفاده نماید
:عبارتند از

1-  کد تمام آن مواضع در رده هايC81-C96 طبقه بندي
(بطنئوپالسم بدخیم ساختار لنفاوي خونساز و بافت مرت. )شوند

2-دیکی از آن مواضع ذکر شده از مواضع شایع متاستاتیک باش.

3-یکی از مواضع اشاره شده ریه باشد.
(زیر را بررسی نمائیدGقانون )



 در گهواهی  اتیک به تنهایی و بدون ذکر صفت متاسهت اگر یکی از مواضع شایع متاستاتیک

در نظر گرفت  یک سرطان اولیه فوت ظاهر شود، بایستی آن را 

 بهر روی  دیگر با ذکر صفت متاستاتیک به همراه مواضعولی اگر مواضع شایع متاستاتیک

.ریمگواهی فوت ثبت شود، این مواضع شایع متاستاتیک را ثانویه در نظر می گی

مواضع شایع متاستاتیك:

Bone-brain-diaphragm-heart-liver-lung-lymph 

nodes-ill_defined site-mediastinum-meninges-

peritoneum-pleural-retroperitoneum-spinal cord



 (a) carcinoma breast

 (b) cancer of liver

لیست در کبد کد دهید چون (C50.9)پستانبه نئوپالسم بدخیم 

ضفراولیه بعنوان برست مواضع شایع متاستاز است و بنابراین 

.می شود



د ریه را به  هرگاه ریه با مواضعی غیر از مواضع شایع متاستاتیک همراه گردد، بای

ان ثانویه  عنوان موضع شایع متاستاتیک در نظر گرفت و آن را بعنوان یک سرط

.کدگذاری نمایید

ر گواهی اگر ریه به همراه یکی از دیگر مواضع شایع متاستاتیک فوق الذکر د

.ذکر شود، سرطان ریه را یک سرطان اولیه در نظر بگیرید



سرطان مواضع متعدد در یك سیستم یا ارگان یکسان

گزارش شده باشد، مجاور هم از یك موضع بدن اگر دو قسمت (الف
ز مربوط به همان موضع را با استفاده اكد سه كاراكتری مشترک 

.اختصاص دهید8.کاراکتر چهارم 



:مثال
Carcinima of descending colon and sigmoid



:مثال
Carcinima of descending colon and sigmoid

ك  سرطان مربوط به دو قسمت كولون وسیگموئید مربوط به ی
كد  8.ارگان است میباشد لذا به مواضع هم پوشان با كاراكتر 

.می دهیم
C18.8



مثال:
(a) Carcinima of head of pancreas (سر پانکراس)

(b) Carcinima of tail of pancreas (دم پانکراس)



مثال:
(a) Carcinima of head of pancreas (سر پانکراس)

(b) Carcinima of tail of pancreas (دم پانکراس)

.كد دهید(C25.9)به نئوپالسم بدخیم پانکراس، نامشخص 



ن گزارش شد و اییک سیستم بدن هم در موضع مجاور اگر دو ( پ
ت از دو موضع دارای دو کد سه کاراکتری متفاوت بودند، در این صور

8.اراکتر کد سه کاراکتری کلی مربوط به آن سیستم بدن به همراه ک
.استفاده نمایید

 جلد اول182صفحه
:



 (a) carcinoma of vagina and cervix



 (a) carcinoma of vagina and cervix

زارش یعنی واژن و گهردن رمهم گه   دستگاه تناسلی زنان سرطان دو قسمت از 
مجااورت شده و مشخص نیست کدامیک اولیه اسهت و از طرفهی دو موضهع در   
C57.8نان همدیگر هستند لذا به نئوپالسم مواضع هم پوشان دستگاه تناسلی ز

.کد می دهیم



اگر دو موضع در گواهی فوت گزارش شده باشد که هر دو  ( ت
کسان ولی  باشند با یک نوع مرفولوژی ییک سیستم بدن مربوط به 

9.کدکلی آن سیستم با رقم چهارم مجاورت هم نباشند در 
.اختصاص دهید

 جلد دوم137صفحه
:



 (a) cancer of stomach

 (b) cancer of gall bladder



 (a) cancer of stomach

 (b) cancer of gall bladder

سه یعنی معده و کیدستگاه گوارش در این مثال سرطان دو موضع از 
رتیب و کدهای آنها به تمجاورت هم نیستند صفرا گزارش شده ولی در 

C16.9 وC23وط به طبق دستورالعمل باید کد کلی مرب. می باشد
.استفاده شود9.سیستم گوارش به همراه کاراکتر چهارم 

C26.9



عد ابتتال  بیماران سرطانی مستبرخی درمانی بر دستگاه ایمنی، شیمی بدلیل تاثیر ( الف

ی بنتابراین اگتر هتر بیمتار    . به بیماریهای عفونی بوده و از این بیماریها فوت متی كننتد  

(due to)ناشی از B25-B64یا  A00-B19های گروهعفونی طبقه بندی شده در 

ود چه در بخش یك گواهی فوت وچه در بخش دو گواهی، بایستی بته شسرطان گزارش 

.قابل قبول پذیرفته شده باشدتوالی عنوان یك 



 (a) zoster

 (b) chronic lymphocytic



 (a) zoster (B02.9)

 (b) chronic lymphocytic leukaemia (C91.1)

یتك بیمتاری عفتونی ناشتی از یتك     )توالی زونا ناشی از لوسمی لنفاتیتك متزمن   : توضیح
پذیرفته شده است، لذا لوسمی لنفاتیك متزمن بته عنتوان علتت زمینته ای متر        ( سرطان

.به آن اختصاص می یابدC91.1انتخاب  و كد 



ی آن غیر هیچ بیماری عفونی و انگلی نمی تواند ایجاد سرطان نماید و توال( ب
(HIVبه استثنا بیماری ). قابل قبول است

:مثال
(a)Hepatocellular carcinoma

(b) Hepatitis B virus



ی آن غیر هیچ بیماری عفونی و انگلی نمی تواند ایجاد سرطان نماید و توال( ب
(HIVبه استثنا بیماری ). قابل قبول است

:مثال
(a)Hepatocellular carcinoma

(b) Hepatitis B virus

ذیرفته شده  توالی کارسینوما هپاتوسلوالر ناشی از ویروس هپاتیت ب پ: توضیح
مینه ای مرگ نیست، لذا طبق دستورالعمل کارسینوما هپاتوسلوالر به عنوان علت ز

.به آن اختصاص می یابدC22.0انتخاب و کد 



سارکوم کاپوسی(C46.-) ار  نئوپالسم های بدخیم ساخت، توموربورکیت، و

ی بایست پیامد مستقیم م( C81-C96)لنفاوی، خونساز و بافت های مرتبط 

نواع  در مورد سایر ا. محسوب شوند( در صورتیکه ذکر شده باشد)HIVبیماری 

.نئوپالسم ها چنین نیست



ه مربوط لیست ارائه شده در زیر شامل آن دسته از بیماریهای ماد و کشند
اشهی  به دستگاه گردش خون است که می توانند از سرطان های بدخیم ن
ل قبهول  شوند و اگر در بخش یک گواهی ثبت شده باشد، یک توالی قابه 

( بیماری دستگاه گردش خون ناشی از سرطان. )خواهد بود
این بیماری ها عبارتند از:



I21-I22 حاد میوكاردكتوس رانفا
I24.- سایر بیماریهای حاد ایسكمیك قلب
I26.- آمبولی ریوی
I30.- التهاب حاد پریكارد
I33.-  اندوكاردحادالتهاب حاد و تحت 
I40.- التهاب حاد میوكارد
I44.- بلوك دهلیزی بطنی و بلوك باندل چپ
I45.- سایر اختالالت هدایت ضربان قلب
I46.- ایست قلبی
I47.- تاكی كاردی حمله ای
I48 فیبریالسیون و فالتر دهلیزی
I49.- سایر اریتمی های قلب
I50.- نارسایی قلب
I51.8 سایر بیماریهای نامعین قلبی
I60-I69 -I67.0و I67.9و -.I69بككككا اسككككت نای (C.V.A)سكككككتز م ككككزی 

I67.5



اشتد  لیست زیر شامل آن دسته از بیماریهاي دستگاه گوارشی می ب
ل که سرطان بدخیم نمی توانند آنها را ایجاد نمایتد و تتوالی آن قابت   

.قبول نیست

I00-I09 تب روماتیسمی و بیماری روماتیسم قلبی

I10-I15
دوکرین، بجز زمانی که ناشی از نئوپالسم های ان)بیماری فشار خون 

(باشدنئوپالسم های کلیه، تومورهای شبه کارسینویید ذکر شده

I20.- آنژین قفسه صدری

I25.- بیماری ایسکمیک مزمن قلب

I70.- آترواسکلروز



C16.9. نئوپالسم معده بعنوان علت زمینه ای انتخاب می گردد



ی ذکر اگر ریه بهمراه یکی از دیگر مواضع شایع متاستاتیک فوق الذکر در گواه

.شود، سرطان ریه را یک سرطان اولیه در نظر بگیرید



انتخاب می گردد  C20( اولیه)سرطان رکتوم بعنوان علت زمینه ای 

.و سرطان کبد بعنوان ثانویه انتخاب می گردد



C18.9. بعنوان علت زمینه ای انتخاب میگردد( بدخیم اولیه)سرطان روده بزرگ 



C20.سرطان ركتوم بعنوان اولیه انتخاب می گردد



استفاده شده است و هر دو andچون بین سرطان پروستات و بیضه از واژه 
ی  از یك سیستم بدن هستند به سرطان مواضع هم پوشان سیستم تناسل

C63.8.مردان كد می دهیم 



C02.9. سرطان زبان بعنوان علت زمینه ای انتخاب می گردد



2پایان فصل 





This chapter contains the following blocks: :این فصل شامل بلوك های ذیل است

E00-E07 Disorders of thyroid gland اختالالت غده تیروئید

E10-E14 Diabetes mellitus (بیماری قند)دیابت شیرین 

E15-E16
Other disorders of glucose regulation and 

pancreatic internal secretion

کراس سایر اختالالت تنظیم قند و ترشحات داخلی غده پان
(لوزالمعده)

E20-E35 Disorders of other endocrine glands اختالالت سایر غدد درون ریز

E40-E46 Malnutrition سوء تغذیه

E50-E64 Other nutritional deficiencies سایر کمبودهای تغذیه ای

E65-E68 Obesity and other hyperalimentation چاقی و سایر حاالت افزایش مصرف مواد غذایی

E70-E90 Metabolic disorders (مربوط به سوخت و ساز)اختالالت متابولیک 



لیسمی  این فصل شامل بیماریهاي غدد درون ریز و تغذیه اي و  متابو
:مانند

دیابت◦
پرکاری تیرویید◦
سوتغذیه◦



:قرار نمی گیرند4مواردي که در فصل 
 عوارض بارداري، زایمان و دوران نفاسO00-O99

ر عالیم، نشانه ها و یافته هاي غیر طبیعی آزمایشگاهی که در جاي دیگ
R00-R99طبقه بندي نشده اند 

 اختالالت موقت غدد درون ریز و سوخت و ساز جنین و نوزادP70-P74



 بلوك تقسیم شده است8این فصل به.

دو رده ستاره دار برای این بخش تعریف شده است.

 E35* : Disorders of endocrine glands in diseases classified.        
اختالالت غدد درون ریز که در جای دیگر طبقه بندی شده اند

 E90* : Nutritional and metabolic disorders in diseases classified 
elsewhere. 
اختالالت تغذیه ای و سوخت و ساز  در بیماریهایی که در جای دیگر طبقه بندی شده اند

ردی برخی از کدهای این گروه می توانند بعنوان کد اضافی نشاندهنده فعالیت عملک

.نئوپالسم ها انتخاب شوند



Disorders of thyroid gland (E00-E07)(E00-E07)اختالالت غده تیروئید 

Congenital iodine-deficiency syndromeE00سندرم مادرزادی کمبود ید

ود ید و  اختالالت تیروئید وابسته به کمب
حاالت مرتبط  

Iodine-deficiency-related thyroid disorders and allied 

conditions

E01

علت  کم کاری تحت بالینی تیروئید به
کمبود ید 

Subclinical iodine-deficiency hypothyroidismE02

Other hypothyroidismE03سایر موارد کم کاریهای تیروئید

Other nontoxic goitreE04سایر انواع گواتر غیرسمی

پرکاری  [افزایش ترشح هورمون تیروئید 
]غده تیروئید

Thyrotoxicosis [hyperthyroidism]E05

ThyroiditisE06التهاب غده تیروئید

Other disorders of thyroidE07سایر اختالالت غده تیروئید



لتهاب غده تیروئید پس از زایمان ا(O90.5)

بیماري قلبی مربوط به ترشح هورمون تیروئید  :

(جلد سوم227صفحه . )اختصاص می یابد* I43.8و کد E05.9 کد 



Diabetes mellitus(E10-E14)شیریندیابت

بیماري )دیابت شیرین 
Insulin-dependent diabetes mellitusE10وابسته به انسولین(قند

ه دیابت شیرین غیر وابسته ب
Non-insulin-dependent diabetes mellitusE11انسولین

دیابت شیرین مربوط به سوء
Malnutrition-related diabetes mellitusE12تغذیه

سایر موارد مشخص دیابت 
Other specified diabetes mellitusE13شیرین

Unspecified diabetes mellitusE14دیابت شیرین نامشخص 



DM

(Diabetes mellitus)  1دیابت شیرین، دیابت نوع
NIDDM

(Non-insulin-dependent diabetes melitus)
2دیابت شیرین غیروابسته به انسولین ، دیابت نوع 

IDDM

(Insulin-dependent diabetes melitus)
1دیابت شیرین وابسته به انسولین، دیابت نوع 



 زیر گروه های چهار کاراکتری ذیل جهت استفاده به همراه گروه هایE10-E14می باشند.
انتخاب رقم چهارم بر اساس عوارض ناشی از دیابت است





د



کرده  زمانی که بیماري دیابت همراه با چندین عارضه باشد و پزشک مشخص ن
لی باشد که کدام عارضه از شدت بیشتري برخوردار است کد تشخیص اص

.  است7بیماري دیابت همراه با رقم چهارم 
E__ __ . 7

تدیابت وابسته به انسولین همراه با نفروپاتی، گانگرن و کاتاراک: مثال

      E10.7:کد صحیح



در ثبت دیابت به عنوان علت مرگ براي کمک به کدگذاري صحیح  در 
:تشخیص باید به موارد زیر اشاره گردد

نوع دیابت، مثل:

Non-insulin-dependent diabetes mellitus

insulin-dependent diabetes mellitus

عوارض ناشی از دیابت، مثل:

Diabetic nephropathy

Diabetic ketoacidosis

علت در صورتی که مرگ ناشی از عوارض بیماري دیابت باشد، دیابت باید به عنوان
.مرگ ثبت گردد( آغاز کننده)زمینه اي



(a) uremia (اورمی)

(b) renal failure (نارسایی کلیه)

(c) Diabetic nephropathy, non insulin dependence 
diabetic mellitus (ننفروپاتی دیابتی، دیابت شیرین غیر وابسته به انسولی)

:  پاسخ 

ض دیابت غیر وابسته به انسولین همراه با عوار: علت زمینه ای 

کلیوی  
E11.2



رشحات این بلوک اختصاص به  سایر اختالالت مرتبط با تنظیم گلوکز و ت
.  غدد درون ریز پانکراس دارد

 E15 Nondiabetic hypoglycaemic coma

کما ناشی از کاهش قند خون غیر دیابتی

 E16 Other disorders of pancreatic internal secretion

داخلی لوزالمعده  سایر اختالالت ترشح



E20-E35 :Disorders of other endocrine glandsاختالالت غدد درون ریزسایر

HypoparathyroidismE20کم کاري غده پاراتیروئید 

پرکاري پاراتیروئید و سایر 
اختالالت غده پاراتیروئید         

Hyperparathyroidism and other disorders of 

parathyroid gland 
E21

Hyperfunction of pituitary glandE22افزایش عملکرد غده هیپوفیز      

کاهش عملکرد و سایر اختالالت
Hyperfunction of pituitary glandE23غده هیپوفیز

Cushing's syndromeE24سندرم کوشینگ                                   

ی اختالالت پیدایش عالئم جنس
Adrenogenital disordersE25مخالف در مرد یا زن   

HyperaldosteronismE26ن افزایش ترشح هورمون آلدسترو



E20-E35 :Disorders of other endocrine glandsاختالالت غدد درون ریزسایر

Other disorders of adrenal glandE27سایر اختالالت غده فوق کلیه         

Ovarian dysfunctionاختالل عملکرد تخمدانها                           
E28

Testicular dysfunctionاختالل عملکرد بیضوي                           
E29

اختالل بلوغ که در جاي دیگر طبقه
بندي نشده است

Disorders of puberty, not elsewhere 
E30

Polyglandular dysfunctionاختالل عملکردي چندین غده 
E31

Diseases of thymusبیماریهاي تیموس
E32

Other endocrine disordersسایر اختالالت غدد درون ریز 
E33

اختالالت غدد درون ریز در بیماریهایی
.  دکه در جاي دیگر طبقه بندي شده ان

Disorders of endocrine glands in diseases classified 

elsewhereE35* 



تغذیهسوء
E40-E46 Malnutrition

بود اختالل تغذیه ناشی از کم)کواشیور کور
(                          ید

KwashiorkorE40

سوء تغذیه همراه با )ماراسموس تغذیه اي
(  کاهش دریافت کالري

Nutritional marasmus
E41

Marasmic kwashiorkor( رژيان-سوء تغذیه  پروتئین)تحلیل رونده
E42

انرژي-سوء تغذیه شدید و نامشخص پروتئین
Unspecified severe protein-energy 
malnutritionE43

وسط و انرژي با شدت مت-سوء تغذیه پروتئین
خفیف 

Protein-energy malnutrition of moderate and 
mild degree

E44

ه عقب افتادگی شدید متعاقب سوء تغذی
انرژي-پروتئین

Retarded development following protein-
energy malnutritionE45

Unspecified protein-energy malnutritionانرژي -سوء تغذیه نامشخص پروتئین
E46





 E50 Vitamin A deficiency                      کمبود ویتامین آ
 E51 Thiamine deficiency (         تیامین)1کمبود ویتامین ب

E52 Niacin deficiency [pellagra] (     پالگر)نیاسینکمبود
 E53 Deficiency of other B group vitamins

کمبود سایر ویتامین هاي گروه ب                                                 
 E54 Ascorbic acid deficiency (  اسید اسکوربیک)کمبود ویتامین ث 

 E55 Vitamin D deficiency                          کمبود ویتامین دي

 E56 Other vitamin deficiencies    سایر موارد کمبودهاي ویتامین

 E58 Dietary calcium deficiency   کمبود کلسیم در رژیم غذایی



 E59 Dietary selenium deficiency کمبود سلنیوم در رژیم غذایی

 E60 Dietary zinc deficiency             کمبود روي در رژیم غذایی

 E61 Deficiency of other nutrient elements

کمبود سایر عناصر مغذي                                                                         

 E63 Other nutritional deficiencies

ي                                                                      اسایر کمبودهاي تغذیه

 E64 Sequelae of malnutrition and other nutritional 

deficiencies

پیامدهاي سوء تغدیه و سایر کمبودهاي تغذیه اي                              



 E65 Localized adiposity                             چاقی موضعی

 E66 Obesity                                                           چاقی

 E67 Other hyperalimentation       سایر موارد تغذیه مفرط

 E68 Sequelae of hyperalimentation    پیامد تغذیه مفرط



 ردهE68از حد   اختصاص به پیامد بیماریهاي ناشی از چاقی و  تغذیه بیش
.  دارد



اختالالت متابولیک  
Metabolic disorders (E70-E90)

Disorders of aromatic amino-acid metabolismE70اختالالت مربوط به اسید آمینه 

اختالالت مربوط به سوخت و ساز زنجیره جانبی
اسید آمینه و سوخت و ساز اسید چرب                    

Disorders of branched-chain amino-acid metabolism and 

fatty-acid metabolism
E71

Other disorders of amino-acid metabolismE72نهسایراختالالت مربوط به سوخت و ساز اسید آمی

Lactose intoleranceE73عدم تحمل الکتوز 

Other disorders of carbohydrate metabolismE74راتسایراختالالت مربوط به سوخت و ساز کربوهید

ید و اختالالت مربوط به سوخت و ساز اسفینگولیپ
سایر اختالالت ذخیره چربی

Disorders of sphingolipid metabolism and other lipid 

storage disorders
E75

و اختالالت مربوط به سوخت و ساز گلیکوزآمین
Disorders of glycosaminoglycan metabolismE76گلیکان 

ئیناختالالت مربوط به سوخت و ساز گلیکو پروت
Disorders of glycoprotein metabolismE77



Metabolic disordersاختالالت متابولیک   (E70-E90)

ایر اختالالت مربوط به سوخت و ساز لیپوپروتئین و س
لیپید آمیاز

Disorders of lipoprotein metabolism and other 

lipidaemias
E78

Disorders of purine and pyrimidine metabolismE79ناختالالت مربوط به سوخت و ساز پورین و پیریمیدی

Disorders of porphyrin and bilirubin metabolismE80روبیناختالالت مربوط به سوخت و ساز پورفیرین و بیلی

Disorders of mineral metabolism E83اختالالت مربوط به سوخت و ساز مواد معدنی

Cystic fibrosisE84ایجاد بافت فیبری کیسه ای

AmyloidosisE85ماده گلیکوپروتئین که بین سلول ها جمع می شود

Volume depletionE86کاهش حجم

 Other disorders of fluid, electrolyte and acid-baseبازسایر اختالالت مایعات، الکترولیت و تعادل اسید و

balance
E87

Other metabolic disordersE88سایر اختالالت مربوط به سوخت و ساز

ز اختالالت مربوط به سوخت و ساز و غدد درون ریز پس ا
.نداقدامات پزشکی که در جای دیگر طبقه بندی نشده ا

Postprocedural endocrine and metabolic disorders, 

not elsewhere classifiedE89

اختالالت تغذیه ای و مربوط به سوخت و ساز در 
بیماریهایی که جای دیگر طبقه بندی شده اند

E90* Nutritional and metabolic disorders in 

diseases classified elsewhere

E90





 Non insulin dependent diabetes mellitus with Renal 

complications

دیابت شیرین غیر وابسته به انسولین با مشکالت کلیوي

؟؟؟:علت زمینه ای 

E11.2ویدیابت غیر وابسته به انسولین با عوارض کلی



(a)انفارکتوس قلبی

(b)فشار خون

(c)دیابت نامشخص

؟؟؟:علت زمینه ای 

دیابت نامشخص همراه با عوارض گردش خون محیطی
E14.5





اختالالت روانی و رفتاری



 نددر این فصل با سایر فصول را بدانتفاوت كدگذاری علت زمینه ای مر  انتظار می رود همکاران

 را بدانندرده های غیر مجاز این فصل در تعیین علت زمینه ای انتظار می رود همکاران

 بدانندرا كدهای مجاز لیستانتظار می رود همکاران

 این فصل آشنایی داشته باشندواژه های راهنمای می رود همکاران با انتظار.



قبیلازروانشناختیرشداختالالتکلیهشامل:
مصرف مواد مخدرسوء اعتیاد و ◦
اختالالت شخصیت◦
افسردگی◦

کدهايتنهافصلایندر
F03-F09)تنیرواناختالالت)،
F10-F19(روانبرموثردارويمصرفازناشیرفتاريوروانیاختالالت)
F70-F79(ذهنیماندگیعقب)

.گیرندمیقراراستفادهموردفوتعللکدگذاريجهت

کدهايF3-F9نیزوF70-F79جسمیايزمینهعلتکهزمانینباید
.شونداستفادهباشدشدهشناخته



:فصل شامل بلوك های ذيل استاين 

F00-F09 Organic, including symptomatic, mental disorders
المت  اختالالت ذهني و عشامل فیزيکي علتاختالالت ذهني با 

دار

F10-F19 Mental and behavioural disorders due to psychoactive 
substance use

محرك روانياختالالت رواني و رفتاری ناشي از مصرف مواد 
(روان گردان)

F20-F29 Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders اسکیزوفرني، شبه اسکیزوفرني و اختالالت هذياني  

F30-F39 Mood [affective] disorders عاطفياختالالت خلقي 

F40-F48 Neurotic, stress-related and somatoform disorders مياختالالت عصبي مربوط به استرس و اختالالت شبه جس

F50-F59 Behavioural syndromes associated with physiological 
disturbances and physical factors 

و عوامل  سندرمهای رفتاری وابسته به  آشفتگي فیزيولوژيکي
جسمي  

F60-F69 Disorders of adult personality and behavior   اختالالت شخصیتي و  رفتاری بزرگساالن

F70-F79 Mental retardation عقب ماندگي ذهني  

F80-F89 Disorders of psychological development روانيتکاملاختالالت 

F90-F98
Behavioural and emotional disorders with onset usually 
occurring in childhood and adolescence 

اختالالت رفتاری و هیجاني كه معموال در دوران كودكي و  
نوجواني شروع مي شود

F99 Unspecified mental disorder اختالل رواني نامشخص  



Asterisk categories for this chapter 
are provided as follows:

رائه  گروههای ستاره دار برای اين فصل به شکل زير ا
:شده اند

F00*
Dementia in Alzheimer's 

disease
در بیماری آلزايمر( زوال عقل)دمانس  F00*

F02*
Dementia in other diseases 

classified elsewhere

ناشي از ساير  ( زوال عقل)دمانس 
دی  بیماريهايي كه در جای ديگر طبقه بن

شده اند
F02*



Mental and behavioural disorders 
(F00-F99)

(F00-F99)اختالالت رواني و رفتاری 

Excludes:

symptoms, signs and 
abnormal clinical 

laboratory findings, not 
classified elsewhere

هي  عاليم، نشانه ها و يافته های آزمايشگا
بالیني غیرطبیعي كه در جای ديگر 

طبقه بندی نشده اند  

به   
:استثناء



 I.Q.

◦ under 20 F73

◦ very low F72

◦ 20-34 F72

◦ 35-49 F71

◦ 50-69 F70

 Retardation



 در بلوک(F10-F19)از رقم چهارم مشترک استفاده می شود .
رقم چهارم اشاره به نحوه استفاده و عارضه ناشی از سو مصرف مواد مثل 

(جلد اول308صفحه ). اعتیاد، محرومیت، استفاده مضر و غیره اشاره دارد

حادمسومیت Acute intoxication 0

آورمصرف زیان Harmful use 1

سندرم وابستگی Dependence syndrome 2

نشانه های ترک دارو Withdrawal state 3

نشانه های ترک دارو همراه با 
دلیریوم

Withdrawal state with delirium 4

اختالل روان پریشانه Psychotic disorder 5

سندروم مربوط به فراموشی Amnesic syndrome 6

اختالل روان پریشانه با شروع 
و باقی ماندهدیررس

Residual and late – onset psychotic 
disorder

7





 F03–F09 Organic, including symptomatic, mental disorders

◦ Not to be used if the underlying physical condition is known.

 F10–F19 Mental and behavioural disorders due to psychoactive 
substance use

◦ with mention of:

◦ X40–X49 (Accidental poisoning by and exposure to noxious 
substances), code X40–X49

◦ X60–X69 (Intentional self-poisoning by and exposure to noxious 
substances), code X60–X69

◦ X85–X90 (Assault by noxious substances), code X85–X90

◦ Y10–Y19 (Poisoning by and exposure to drugs, chemicals and 
noxious substances), code Y10–Y19

◦ Fourth character .0 (Acute intoxication), code X40–X49, X60–X69, 
X85–X90 or Y10–Y19

◦ Fourth character (Psychotic disorder) with mention of Dependence 
syndrome (.2), code F10–F19 with fourth character .2





 F10.- Mental and behavioural disorders due to use of alcohol

◦ with mention of:

◦ E24.4 (Alcohol-induced Cushing’s syndrome), code E24.4

◦ G31.2 (Degeneration of the nervous system due to alcohol),code 
G31.2

◦ G62.1 (Alcoholic polyneuropathy), code G62.1

◦ G72.1 (Alcoholic myopathy), code G72.1

◦ I42.6 (Alcoholic cardiomyopathy), code I42.6

◦ K29.2 (Alcoholic gastritis), code K29.2

◦ K70.- (Alcoholic liver disease), code K70.-

◦ K72.- (Hepatic failure, not elsewhere classified), code K70.4

◦ K73.- (Chronic hepatitis, not elsewhere classified), code K70.1

◦ K74.0 (Hepatic fibrosis), code K70.2

◦ K74.1 (Hepatic sclerosis), code K70.2

◦ K74.2 (Hepatic fibrosis with hepatic sclerosis), code K70.2

◦ K74.6 (Other and unspecified cirrhosis of liver), code K70.3

◦ K75.9 (Inflammatory liver disease, unspecified), code K70.1

◦ K76.0 (Fatty (change) of liver, not elsewhere classified),code K70.0

◦ K76.9 (Liver disease, unspecified), code K70.9

◦ K85.2 (Alcohol-induced acute pancreatitis), code K85.2

◦ K86.0 (Alcohol-induced chronic pancreatitis), code K86.0

◦ O35.4 (Maternal care for (suspected) damage to foetus from 
alcohol), code, O35.4







علت انتخاب شده:کرذبا :به عنوان علت:كد ارتباطی حاصله

F01.-

زوال عقل عروقي
F01-F03

زوال عقل و دمانس

I60-I69

بیماری های قلبي  
عروقي

F01.-F03I60-I66
I67.2

تصلب شرايین مغزی

F01.-F01.-
R02

گانگرن
I70.9

تصلب شرايین عمومي

K70.4

نارسايي الکلي كبد
F10.-K72.-

نارسايي كبدی



اگر علت زمینه ای  
مشخص شده باشد اين 

رار كدها نبايد مورد استفاده ق
.گیرند

. د دهیدبه موارد ذكر شده داخل پرانتز ك)كدهايي كه جهت كدگذاری علت زمینه ای مرگ استفاده نمي شوند 
(.را اختصاص دهیدR99اگر هیچ كدی داده نشده باشد كد 

F01-F09

F70-F79

(Code to X45, X65, X85, or Y15)F10.0

(Code to X42, X62, X85, or Y12)F11.0

(Code to X42, X62, X85, or Y12)F12.0

(Code to X41, X65, X85, or Y11)F13.0

(Code to X41, X61, X85, or Y11)F14.0

(Code to X42, X62, X85, or Y12)F16.0

(Code to X49, X69, X89, or Y19)F17.0

(Code to X46, X66, X89, or Y16)F18.0

(Code to X40-X49, X60-X69, X85-

X90, or Y10-Y19)

F19.0



 Dementia in Alzheimer's disease with onset before the age of 
65

 Postencephalitic syndrome

 Mild cognitive disorder

 Delirium of mixed origin



 Dementia in Alzheimer's disease with onset before the age of 
65 G30.0

 Postencephalitic syndrome F07.1

 Mild cognitive disorder F06.7

 Delirium of mixed origin F05.8



 ،علت زمینه اي در صورتی که علت مرگ مسمومیت ناشی از اعتیاد به مواد مخدر باشد
.ذکر شودمواد مخدر مسمومیت با مرگ 



(a) respiratory failure 

(b) poisoning to heroine 

(c) accidental overdose  of heroine 

(d) dependence to heroine 



(a) respiratory failure J96.9

(b) poisoning to heroine 

(c) accidental overdose  of heroine X42

(d) dependence to heroine F11.2



5پایان فصل 



بیماریهای سیستم عصبی



 نددر این فصل با سایر فصول را بدانتفاوت كدگذاری علت زمینه ای مر  انتظار می رود همکاران

 را بدانندرده های غیر مجاز این فصل در تعیین علت زمینه ای انتظار می رود همکاران

 بدانندرا كدهای مجاز لیستانتظار می رود همکاران

 این فصل آشنایی داشته باشندواژه های راهنمای می رود همکاران با انتظار.



شامل بیماریهاي مثل:
آلزایمر-صرع-فلج مغزي-مننژیت◦
.به عنوان علت زمینه اي مرگ انتخاب شودنباید ( فلج نیمه بدن)G81رده ◦



:فصل شامل بلوك های ذيل استاين 

G00-G99 Diseases of the nervous system بیماريهای سیستم عصبي

G00-G09 Inflammatory diseases of the central nervous system بیماريهای التهابي سیستم عصبي مركزی  

G10-G13
Systemic atrophies primarily affecting the central 

nervous system 

تم  آتروفي های سیستمیك كه اساساً  روی سیس
عصبي مركزی تاثیر مي گذارد  

G20-G26 Extrapyramidal and movement disorders   اختالالت خارج هرمي و حركتي

G30-G32 Other degenerative diseases of the nervous system ساير بیماريهای استحاله ای سیستم  عصبي

G35-G37 Demyelinating diseases of the central nervous system 
صبي  بیماريهای از بین برنده میلین در سیستم ع

مركزی  

G40-G47 Episodic and paroxysmal disorders    اختالالت دوره ای و حمله ای

G50-G59 Nerve, nerve root and plexus disorders  يعصباختالالت عصب، ريشه و شبکه

G60-G64
Polyneuropathies and other disorders of the peripheral 

nervous system 

اير  و س( بیماريهای چندين عصب)پلي نوروپاتي ها 
اختالالت سیستم عصبي محیطي  

G70-G73 Diseases of myoneural junction and muscle  عضلهو عضله بیماريهای محل اتصال عصب

G80-G83 Cerebral palsy and other paralytic syndromes فلج مغزی و ساير سندرمهای فلجي 

G90-G99 Other disorders of the nervous system  عصبيساير اختالالت سیستم



G01*
Meningitis in bacterial diseases classified 
elsewhere

 بندی مننژیت  در بیماریهاي باكتریایي كه در جاي دیگر طبقه

شده اند 
G01*

G02*
Meningitis in other infectious and 
parasitic diseases classified elsewhere

گر مننژیت  در سایر بیماریهاي عفوني و انگلي كه در جاي دی

طبقه بندی  شده اند 
G02*

G05* Encephalitis, myelitis and encephalomyelitis in 

diseases classified elsewhere

ديگر  انسفالیت ، میلیت و انسفالومیلیت در بیماريهايي كه در جاي
طبقه بندي شده اند  G05*

G07*
Intracranial and intraspinal abscess and granuloma 

in diseases classified elsewhere

اي  آبسه و گرانولوم داخل جمجمه اي و داخل نخاعي در بیماريهايي كه در ج
ديگر  طبقه بندي شده اند  G07*

G13*
Systemic atrophies primarily affecting central 

nervous system in diseases classified elsewhere

اثیر مي گذارند  آتروفي هاي سیستمتیك كه اساساً بر روي سیستم عصبي ت
در بیماريهايي كه در جاي ديگر طبقه بندي شده اند G13*

G22* Parkinsonism in diseases classified elsewhere *G22 اندپاركینسونیزم در بیماريهايي كه در جاي ديگر طبقه بندي شده

G26*
Extrapyramidal and movement disorders in 

diseases classified elsewhere

ه بندي اختالالت خارج هرمي و حركتي در بیماريهايي كه در جاي ديگر طبق
شده اند  G26*

G32*
Other degenerative disorders of nervous system in 

diseases classified elsewhere

جاي ديگر  ساير اختالالت استحاله اي سیستم عصبي در بیماريهايي كه در
طبقه بندي شده اند  G32*

G46*
Vascular syndromes of brain in cerebrovascular 

diseases (I60-I67)
(I60-I67)مغزي –سندرم هاي عروقي مغز در بیماريهاي عروقي  G46*

G53*
Cranial nerve disorders in diseases classified 

elsewhere

دي اختالالت عصب جمجمه اي در بیماريهايي كه در جاي ديگر  طبقه بن
شده اند  G53*

G55*
Nerve root and plexus compressions in diseases 

classified elsewhere

طبقه بندي فشردگي ريشه و شبكه عصبي در بیماريهايي كه در جاي ديگر
شده اند  G55*

G59* Mononeuropathy in diseases classified elsewhere
ديگر  در بیماريهايي كه در جاي( بیماري يك شاخه عصب)مونونوروپاتي  

طبقه بندي شده اند  ديگر G59*

G63* Polyneuropathy in diseases classified elsewhere
يگر  در بیماريهايي كه در جاي د( بیماري  چندين عصب)پلي نوروپاتي 

طبقه بندي شده اند  G63*

G73*
Disorders of myoneural junction and muscle in 

diseases classified elsewhere

جاي عضله و عضله در بیماريهايي كه در–اختالالت محل اتصال عصب 
ديگر طبقه بندي شده اند  G73*

G94*
Other disorders of brain in diseases classified 

elsewhere
ده اند ساير اختالالت مغز در بیماريهايي كه در جاي ديگر طبقه بندي ش G94*

G99*
Other disorders of nervous system in diseases 

classified elsewhere

بقه بندي ساير اختالالت سیستم عصبي در بیماريهايي كه در جاي ديگر ط
شده اند  G99*



Diseases of the nervous system
(G00-G99)

بیماریهاي سیستم عصبي

(G00-G99)

Excludes: certain conditions originating in 
the perinatal period (P00-P96)

حاالت خاص منشأ گرفته از دوران قبل از تولد
(P00-P96)

certain infectious and parasitic 
diseases (A00-B99)

بیماریهاي عفوني و انگلي خاص  
(A00-B99)

complications of pregnancy, 
childbirth and the puerperium   
(O00-O99)

عوارض دوران بارداري، زایمان و دوران نفاس   
(O00-O99)

congenital malformations, 
deformations and chromosomal 
abnormalities (Q00-Q99)

ناهنجاریهاي مادرزادي ، تغییر شكل ها و  
(Q00-Q99)ناهنجاریهاي كروموزومي 

endocrine, nutritional and 
metabolic diseases (E00-E90)

بیماریهاي غدد درون ریز، تغذیه اي و سوخت  
(E00-E90)سازي

injury, poisoning and certain 
other consequences of external 
causes (S00-T98)

آسیب، مسمومیت و سایر پیامدهاي عوامل  
(S00-T98)خارجي

neoplasms (C00-D48) (C00-D48)نئوپالسم ها 

symptoms, signs and abnormal 
clinical and laboratory findings,  
not elsewhere classified 
(R00-R99)

گاهي  عالیم، نشانه ها و یافته های بالیني و آزمایش

غیرطبیعي كه در جاي دیگر طبقه بندی  
(R00-R99)نشده اند



:با ذکر 
I00-I02(تههب روماتیسههمی مههاد) کههد ،I02.-(کههره روماتیسههی )را
.اختصاص دهید

I05-I09(  بیماری روماتیسم قلبهی مهزمن)  کهد ،I02.- اختصهاص  را
.دهید

G25.5

نههواع دیگههر ک ههره ا
الههرقص، تشههن داء)

(مخصوص

همی پلژی G81.-

پاراپلژی و تتراپلژی G82.-

سایر سندرمهای پارالیتیک G83.-

.ودنشاستفاده نباید به عنوان علت زمینه ای مرگ در صورتیکه علت فل  مشخص است، 

دهنشاختالالت دستگاه عصبی پس از جرامی، که در جای دیگر طبقه بندی 
.برای کدگذاری علت زمینه ای مرگ استفاده نشود G97.-



كد ارتباطی 

:حاصله

به عنوان  

:علت
علت انتخاب شده:با ذكر

I02.-
I00-I02

G25.5تب روماتیسمي حاد

I02.-

روماتیسميكره

I05-I09

بیماري هاي مزمن قلبي 
ناشي از روماتیسم

G25.5

ساير موارد كره



اگر علت زمینه اي مشخص  
د  شده باشد اين كدها نبايد مور

.استفاده قرار گیرند

كدهايي كه جهت كدگذاري علت زمینه اي مرگ استفاده 
چ كدي  اگر هی. به موارد ذكر شده داخل پرانتز كد دهید)نمي شوند 

(.را اختصاص دهیدR99داده نشده باشد كد 

G81.-

پلژیهمی

G97.-

بی  اختالالت سیستم عص
بعد از اقدامات پزشكی

G82.-

پارا و تترا پلژی



اگر مرگ به دنبال حادثه ناشی از حمله بیماري صرع باشد  :

صرع, صرع باید در آخرین خط گواهی فوت نوشته شود، و به جاي علل خارجی صدمات
.به عنوان علت زمینه اي مرگ انتخاب می شود



(a) Suffocation 

(b) Drowning in water

(c) Falling in wells

(d) Epileptic convulsions



(a) Suffocation R09.0 خفگی، ایست تنفسی
(b) Drowning in water W74

(c) Falling in wells W17 افتادن در چاه
(d) Epileptic convulsions G40.9 صرع



 cerebral oedema

 Obstructive hydrocephalus

 Cerebral Meningeal adhesions



 cerebral oedema G93.6

 Obstructive hydrocephalus G91.1

 Cerebral Meningeal adhesions G96.1



6پایان فصل 



-I00بیماری های سیستم گردش خون 
I99



انتظار می رود همکاران کد هاي غیرمجاز این فصل در تعیین علت زمینه اي را بدانند

 را 9در فصل کدگذاري مرگ و میر و تعیین علت زمینه اي انتظار می رود همکاران شیوه

بدانند

 این فصل آشنایی داشته باشندواژه هاي راهنماي انتظار می رود همکاران با.



رده هاي این فصل شامل:
I00-I99

 بلوک می باشد 10این فصل شامل.
موارد استثنا و مشمول در ابتداي هر بلوک یا رده بندي ذکر گردیده است









انفارکتوس
قلب-

Infarct, infarction (of)

- myocardium

انسداد
شریان-
رگ-

Occlusion

- artery

- vein

بیماری
قلب-

Disease

- heart

Hypertensionفشار خون

Atherosclerosisتصلب شرائین

Anginaآنژین

Hypotensionافت فشار خون

Endocarditisاندوکاردیت







تب رماتیسمی حاد : I00-I04بلوک 

Aگروهکیاسترپتوکوباکتریالهايعفونتباکهاستبیماريروماتیسمیتب
گلولوزه،التهابمخملک،مانند(سال15تا5)کودکیدورانهايبیماريدر

قلببهآسیبباعثتواندمیبیمارياین.استهمراهگوشعفونتودرد،
.شود

وحاد)بیمارينبودنیابودنفعالبهتوجهرماتیسمیتبکدگذاريدر
.دارداهمیتالعادهفوققلبنبودن/بودندرگیرنیزو(مزمن



تب روماتیسمی فقط در این موارد توالی دارد:

 Scarlet fever (A38)

 Streptococcal sepsis (A40)

 Streptococcal sore throat (J02.0)

 Acute tonsillitis (J03)



پریکاردیت حاد روماتیسمی
Acute rheumatic pericarditis



 رجوع کرده558به جلد سوم صفحه.
 در ایندکس الفبایی واژهPericarditis را پیدا میکنیم و سپس زیر واژهacute  و در

صحت كد پیدا شده را با  را پیدا میکنیم و کد گذاري میکنیمrheumaticزیر آن واژه 
.جلد اول بررسی و تایید میکنیم

 Pericarditis

-acute

-- rheumatic                              I01.0



بیماری مزمن قلبی ناشی از رماتیسم: I05-I09بلوك 

ازهگرواین.استهمراهقلبیهايدرگیريبامعموالمزمنروماتیسمیهايبیماري
یتوضعاینکدگذاريبراي.استايدریچههايدرگیريبهمربوطعمدتاهابیماري

فرضشپیوبیماريعلتودرگیرمحل،بیمارينوعبهدقیقیتوجهبایدکدگذارها
باشدداشتهICDهاي



 Insufficiency of both mitral and tricuspid valves

نارسایی هر دو دریچه میترال و سه لتی



 رجوع کرده410به جلد سوم صفحه.
 در ایندکس الفبایی واژهInsufficiency را پیدا میکنیم و سپس زیر واژهMitral و در

پیدا میکنیم و  tricuspid(valve) diseaseرا  و در زیر آن واژه  withزیر آن واژه 
.صحت كد پیدا شده را با جلد اول بررسی و تایید میکنیمکد گذاري میکنیم

 Insufficiency

-Mitral

--with

---tricuspid(valve) disease            I08.1



بیماري هاي افزایش فشار خون: I10-I15بلوک 



(بدون علت)هیپرتانسیون اولیه  I10

:با ذکر 

.را اختصاص دهید-.I11کد ( بیماری افزایش فشار خون قلب) I11.-

.را اختصاص دهید-.I12کد ( بیماری افزایش فشار خون کلیه) I12.-

.را اختصاص دهید-.I13کد ( بیماری افزایش خون قلب و کلیه) I13.-

.را اختصاص دهیدI20-I25کدهای ( بیماری ایسکمیک قلب) I20-I25

.را اختصاص دهیدI60-I69کدهای ( بیماری عروق مغزی) I60-I69

.را اختصاص دهید-.N00کد ( سندرم نفروتیک حاد) N00.-

.را اختصاص دهید-.N01کد ( سندرم نفروتیک سریعأ پیشرونده) N01.-

.را اختصاص دهید-.N03کد ( سندرم نفروتیک مزمن) N03.-

.را اختصاص دهید-.N04کد ( سندرم نفروتیک) N04.-

.اختصاص دهیدرا -.I12کد ( نامشخصسندرم نفروتیک ) N05.-

.را اختصاص دهید-.I12کد ( نارسایی مزمن کلیه) N18.-

.را اختصاص دهید-.I12کد ( نارسایی کلیوی نامشخص) N19

N26(کلیة جمع شدة نامشخص ) کدI12.-را اختصاص دهید.



:وقتی به عنوان علت اولیه بیماری ذکر شود

را اختصاص H35.0کد ( رتینوپاتی زمینه ای و سایر تغییرات عروقی)
.دهید H35.0

که به عنوان روماتیسمی  I05-I09بیماریهای قابل طبقه بندی در )
.دهیداختصاص را I34-I38کدهای ( مشخص نشده اند I05-I09

اختصاص راI34-I38کدهای ( اختالالت دریچه ای غیرروماتیسمی)
.دهید I34-I38

.دهیداختصاص را I 11.0کد ( نارسایی قلب)  I50.-

.را اختصاص دهید-.I11کد ( عوارض و توصیف مبهم از بیماری قلب) I51.4-I51.9

(بدون علت)هیپرتانسیون اولیه  I10



(aاورمی
(bنارسایی کلیه
(cفشار خون



کد اما با توجه به قوانین اصالح به. بر اساس قانون عمومی فشار خون را انتخاب میکنیم
. ترکیبی فشار خون و نارسایی کلیه کد می دهیم

کد صحیح :I12 



بیماری افزایش فشار خون قلب  I11.-

:با ذکر
.  را اختصاص دهیدI13کد (  بیماري افزایش فشار خون کلیه) I12.-

را اختصااص  -.I13کد ( بیماري افزایش فشار خون قلب و کلیه)
.دهید

I13.-

.را اختصاص دهیدI20-I25کدهاي ( بیماري ایسکمیک قلب) I20-I25

.را اختصاص دهید-.I13کد ( نارسایی مزمن کلیوي) N18.-

.را اختصاص دهید-.I13کد ( نارسایی کلیوي نامشخص) N19

.را اختصاص دهید-.I13کد ( کلیة جمع شدة نامشخص) N26



بیماری افزایش فشار خون کلیه  I12.-

:با ذکر

را اختصااص  -.I13کد ( بیماري افزایش فشار خون قلب)
.دهید

I11.-

را -.I13کاد  ( بیماري افزایش فشار خاون قلاب و کلیاه   )
.اختصاص دهید

I13.-

را اختصااص  I20-I25کادهاي  ( بیماري ایسکمیک قلب)
.دهید

I20-I25

:هنگامی که به عنوان علت اولیه بیماري ذکر شود
.را اختصاص دهیدI13.0( نارسایی قلب) I50.-

را I13.0کاد  ( عوارض و توصیف مابهم از بیمااري قلاب   )
.اختصاص دهید

I51.4-I51.9



بیماري افزایش فشار خون قلب و کلیه I13.-

:با ذکر

را اختصااص  I20-I25کادهاي  ( بیماري ایساکمیک قلاب  )
.دهید

I20-I25



.این رده به هیچ عنوان علت زمینه اي انتخاب نمی شود

را  R99و اگر علت دیگري در گواهی فوت ذکر نشده بود ، کد  
.اختصاص دهید



بیماري هاي کم خونی موضعی قلب: I20-I25بلوک 

رومبوزتقلبی،سکتهقلبی،آنژینمانندهاییبیماريشاملبلوکاین
عروقهايبیماريوکرونرعروقآنوریسمقلب،آنوریسمکرونر،عروق
.استدیگرهايبیماريوکرونرآترواسکلروز،کرونر



انفارکتوس حاد میوکارد  I21.-

:با ذکر

را -.I22کرد  ( انفارکتوس میوکارد متعاقب علت دیگرر )
.اختصاص دهید

I22.-



.بعضی عوارض رایج که در پی انفارکتوس حاد میوکارد ایجاد می شود I23.-

دهاي کا . مورد استفاده قرار گیارد نبایدبراي کدگذاري علت زمینه اي مرگ 
I22.- یاI21.-را اگر مناسب است اختصاص دهید.



استترمبوز عروق کرونر که به انفارکتوس میوکارد منجر نشده  I24.0

در صرورت فروت،   . اسرتفاده قررار گیررد   مورد نباید برای کدگذاری علت اصلی مرگ 
یرا  -.I21مناسب بودن کدهای صورت انفارکتوس میوکارد علت مرگ فرض می شود و در 

I22.-به آن تعلق می گیرد.
(قت داردمنجر شده باشد نیز مطابانفارکتوس میوکارد زمانی که به این حالت برای) 

قدیمیمیوکارد  آنفارکتوس  I25.2

بیران  در صورتیکه علت. این کد به عنوان علت زمینه ای مرگ و میر استفاده نمی شود
(I25.8)می شوداختصاص داده سایر بیماری های ایسکمیک قلبی مزمن نشود، کد 

بیماری ایسكمیك مزمن قلب I25.-

:ذكربا 
.را اختصاص دهید-.I21كد ( انفاركتوس حاد میوكارد) I21.-

را اختصباص  -.I22كبد  ( انفاركتوس میوكارد متعاقبب علبت دیگبر   )
.دهید

I22.-





روق  ابتدا با استفاده از قانون عمومی و به علت وجود توالی ، آخرین علت تصلب شرائین ع
. به عنوان علت زمینه اي انتخاب می شود( I25.1) کرونر 

قلبی اما با توجه به قوانین اصالح و تعدیل، زمانی که این کد در کنار بیماري انفارکتوس  (
I21 ) باشد، کد(I21 )ارجح تر است و باید به عنوان علت زمینه اي انتخاب گردد.

پاسخ :I21.9



يبیماري هاي قلبی ریوي و بیماري هاي گردش خون قلبی ریو: I26-I28بلوک 

بیماری قلبی ریوی ، نامشخص I27.9

:با ذکر

اسررکولیوز، خمیرردگی محرروری سررتون   )
بیمراری قلبری ناشری از    )I27.1کد ( مهره ها

.اختصاص دهیدرا (گوژپشتی

M41.

-



سایر انواع بیماري قلبی: I30-I52بلوک 

قلبو توصیفهای مبهم از بیماری عوارض  I51.4-I51.9

:با ذکر

.را اختصاص دهید-.B57بیماری شاگاس کد  B57.-

را اختصراص  I20-I25بیماری ایسکمیک قلبی، کدهای 
.دهید I20-I25

نارسایی قلبی I50.-

بیماری قلبی، نامشخص I51. 9

:با ذکر

.را اختصاص دهیدI27.1کد ( اسکولیوز) M41

.-

نارسایی قلبی، نامشخص I50.9

بیماری قلبی، نامشخص I51.9

:با ذکر
.اختصاص دهیدرا I50.1کد ( ادم ریوی) J81



بیماري هاي عروقی مغزي: I60-I69بلوک 

بیماریهای عروقی مغز I60-I69

گزارش می شود کد ( دمانس)F01-F03اولیه و علت زمانی که به عنوان منشاء 
F01.-اختصاص داده می شود.

ی نهداده  انسداد و تنگی سرخرگهای واقع در جلوی مغز کهه اناهارکتوم مغهز   
.باشد

I65.-

. انسداد و تنگی سرخرگهای مغز، که اناارکتوم مغزی نداده باشد
در صورت . دبرای کدگذاری علت زمینه ای مرگ نباید مورد استااده قرار گیر

بهه نن اختصهاص   -.I63فوت اناارکتوم مغزی علت مرگ فرض می شود و کهد  
.می یابد

I66.-

تصلب عروق مغزی I67.2

:با ذکر
دهای که ( خونریزی مغزی، اناارکتوم مغزی یا سهتت  مغهزی  )

I60-I64را اختصاص دهید.
I60-I64

:رت زیر استهنگامیته به عنوان علت اولیه بیماری گزارش شده باشد به صو

.را اختصاص دهید-.F01کد ( دمانس نامشخص) F03

.را اختصاص دهیدG20کد ( بیماری پارکینسون) G20



بیماري هاي شریان ها، شریانچه ها و مویرگ ها: I70-I79بلوک 

(تصلب شرایین)نترواستلروز  I70.-

:با ذکر
را اختصهاص  I10-I13کهدهای  ( بیماری افزایش فشار خهون )

.دهید
I10-I13

.را اختصاص دهیدI20-I25کدهای ( بیماری ایستمیك قلب) I20-I25

.را اختصاص دهید-.I50کدهای ( نارسایی قلبی) I50.-

.را اختصاص دهیدI51.4کدهای ( التهاب میوکارد، نامشخص) I51.4

.را اختصاص دهیدI51.5کد ( تحلیل تدریجی میوکارد) I51.5 

را اختصهاص  I51.6کهد  ( عروقهی، نامشهخص  –بیماری قلبی )
.دهید

I51.6

I51.8کد (  اندسایر بیماریهای قلبی که بطور مبهم تعریف شده)

.را اختصاص دهید
I51.8 

.را اختصاص دهیدI60-I69کدهای ( بیماری عروق مغزی) I60-I69



:هنگامیته به عنوان علت اولیه موارد زیر ذکر شده باشد
ده که بعنوان روماتیسهمی مشهخص نشه   I05-I09بیماری قابل طبقه بندی در 

.را اختصاص دهیدI34-I38کدهای ( است
I05-I09

.را اختصاص دهیدI34-I38کدهای ( اختالالت غیرروماتیسمی دریچ  قلب) I34-I38 

.را اختصاص دهیدI25.1کد ( بیماری قلبی، نامشخص) I51.9

را I71-I78کدهای( سایر بیماریهای شریانها، شریانهای کوچك و مویرگها)
.اختصاص دهید

I71-I78

.را اختصاص دهید-.K55کد ( اختالالت عروقی روده) K55.-

.را اختصاص دهید-.I12، کد (ناریت مزمن) N03.-

.را اختصاص دهید-.I12کد ( کلی  جمع شده، نامشخص) N26.-

I70.9 منتشر، نامشخصنترواستلروز
:با ذکر

.را اختصاص دهیدI70.2کد ( گانگرن، در جای دیگر طبقه بندی نشده) R02

:هنگامی که به عنوان علت اولیه موارد زیر ذکر شده باشد
.را اختصاص دهید-.F01کد ( دمانس عروقی) F01

.را اختصاص دهید.F01کد ( دمانس نامشخص) F03

.را اختصاص دهیدG20کد ( بیماری پارکینسون) G20 

(تصلب شرایین)نترواستلروز  I70.-



بیماري هاي وریدي، عروق لنفاوي، عقده هاي لنفاوي که در جاي : I80-I89بلوک 
دیگر طبقه بندي نشده اند

سایر اختالالت و اختالالت نامشخص دستگاه گردش خون: I95-I99بلوک 

اختالالت سیستم گردش خون پس از اعمرال جراحری کره در جرای دیگرر      
فاده برای کدگذاری علت زمینه ای مرگ نباید مرورد اسرت  . طبقه بندی نشده اند

. قرار گیرد

I97.-







توالی پذیرفته شده:

  سکته قلب
تصلب شرائین عروق کرونر
 دیابت

دیابت همراه با عوارض گردش خون محیطی : کد علت زمینه ايE14.5





توالی پذیرفته شده:
        ایسکمی عروق کرونرI25.5
                 نارسایی قلبI50.9 
              فشار خون باالI10    

.بر اساس قانون عمومی ابتدا فشار خون انتخاب میشود
اما بر اساس قوانین اصالح و تعدیل و کدهاي ترکیبی و ارجح تر بیماري ایسکمی عروق

.کرونر نسبت به فشار خون ارجح تر است
I25.5ایسکمی عروق کرونر : علت زمینه اي 



پایان فصل نهم



بیماری های سیستم تنفسی

((J00-J99



انتظار می رود همکاران نکات و دستورالعمل های مربوط به فصل ده

.را بدانند( بیماری های سیستم تنفسی)

 را بدانندقوانین مورد استفاده در فصل دهانتظار می رود همکاران.

 ه  كدهایی كه به عنوان علت زمینانتظار می رود همکاران با مهمترین

.این فصل آشنایی داشته باشنددرای مر  انتخاب نمی شوند 







 J17* )Pneumonia in diseases classified Elsewhere(
پنومونی در بیماری هایی که در جای دیگر طبقه بندی شده اند

 J91* )Pleural effusion in conditions classified 
lsewhere(

.تجمع مایع در فضای پرده جنب در بیماریهایی که در جای دیگر طبقه بندی شده اند

 J99* )Respiratory disorders in diseases classified 
elsewhere(

اختالالت تنفسی در بیماری هایی که در جای دیگر  طبقه بندی شده اند



 ان  و امکدر بیش از یک موضع بروز می کنند وضعیت های تنفسی که
اختصاص کد ترکیبی وجود ندارد  

انتخاب می شود و در جستجوی کد هم مکانپایین تر مکان آناتومیکی 
.آناتومیکی پایین تر در نظر گرفته می شود

 من اولویت با حالت مزدراین فصل مراحل حاد و مزمن بیماری وجود دارد که
(از نظر بالینی)است 



 Acute bronchitis With acute tracheitis

برونشیت حاد با التهاب حاد ناي



 Acute bronchitis With acute tracheitis

پاسخ:
آنها وجود ندارد از با توجه به اینکه بیماری تنفسی در بیش از یک مکان رخ داده و کد ترکیبی برای توصیف

انتخااب   Acute bronchitisکد بیماری تنفسی در مکان پایین تار  ، J20.9و J04.1میان دو کد
.می شود

J20.9



 J00 Acute nasopharyngitis

حلق –التهاب حاد بینی  [common cold] سرماخوردگی *
 J01 Acute sinusitis

 J02 Acute pharyngitis

 J03 Acute tonsillitis

 J04 Acute laryngitis and tracheitis

 J05 Acute obstructive laryngitis [croup] and

epiglottitis

 J06 Acute upper respiratory infections of

multiple and unspecified sites

عفونت های حاد با نواحی متعدد و نامشخص دستگاه تنفسی فوقانی



انی دارداین بلوک اختصاص به عفونت های حاد دستگاه تنفسی فوق

 استثناء بلوکJ00-J06 

(COPD)Excludes: Chronic obstructive pulmonary 
disease 

بیماری مزمن انسدادی ریوی که بصورت حاد درآمده است، نامشخص

J44.1کد * 



:  دهبه عنوان علت آغازین ایجاد کنناگر کداختصاص

G03.8(مننژیت) G03.8 (مننژیت)

G06.0(های داخل جمجمه ایآبسه  ) G06.0 (  های داخل جمجمه ایآبسه)

H65-H66(مدیااوتیت    ) H65-H66 (   مدیااوتیت)

H70.-(گوشماستوئیدیت      ) H70.- (     گوشماستوئیدیت)

J10-J18(آنفلوانزا و پنومونی    ) J10-J18 (    آنفلوانزا و پنومونی)

J20-J21(برونشیت و برونشیولیت      ) J20-J21 (     برونشیت و برونشیولیت)

J40-J42 (برونشیت مزمن و نامشخص  ) J40-J42 ( برونشیت مزمن و نامشخص) 

J44(بیماری های انسدادی مزمن ریهسایر) J44 (بیماری های انسدادی مزمن ریهسایر)

N00(نفروتیک حادسندرم ) N00 ( نفروتیک حادسندرم)



 Acute sore throat

گلو درد حاد



 Acute sore throat

پاسخ:
Sore

-throat (acute)(see also pharyngitis)

J02.9



• J09 Influenza due to identified avian influenza 
virus

• J10 Influenza due to identified influenza virus

• J11 Influenza, virus not identified

• J12 Viral pneumonia, not elsewhere classified

• J13 Pneumonia due to Streptococcus pneumonia

• J14 Pneumonia due to Haemophilus influenzae

• J15 Bacterial pneumonia, not elsewhere classified

• J16 Pneumonia due to other infectious organisms, not
elsewhere classified

• J17* Pneumonia in diseases classified elsewhere

• J18 Pneumonia, organism unspecified



دارد( پنومونی)این بلوک اختصاص به آنفلوانزا و ذات الریه 

:نکته
بیماری که پنومونی معموالً به علت بیماری دیگر ایجاد می شود که برای کدگذاری علت زمینه ای باید-1

.موجب پنومونی شده است را انتخاب نمائیم

کدها استUنیست و در 10فصل آنفلوانزا خوکی در-2



.و پذیرفترا می توان به عنوان عارضه منتج از هر بیماری در نظر گرفتپنومونی و برونکوپنومونی 

رانگاری از  ولی بطور ویژه برونکوپنومونی را می توان به عنوان پیامد مستقیم و مشاخص بیمااری هاای وی   
:قبیل

، خونریزی سرطان های بدخیم، سوء تغذیه و بیماری های فلج کننده از قبیل صدمات مغزی و طناب نخاعی
جزئای در  و همچنین بیماری های مسری و صدمات غیر( فلج اطفال)مغزی و ترومبوز مغزی، پولیومیلیت 

.نظر گرفت



 I(a)Bronchopneumonia

 II Secondary anaemia and chronic lymphatic leukaemia



 I(a)Bronchopneumonia

 II Secondary anaemia and chronic lymphatic leukaemia

پاسخ:

وسمی لنفاتیاک  ل، برنکوپنومونی و آنمی ثانویه هر دو بعنوان پیامد مستقیم (سه)بر اساس قانون پیامدها 
می باشندمزمن 

 C91.1



 J20 Acute bronchitis

 J21 Acute bronchiolitis (                              التهاب حاد برونش و نایچه)

 J22 Unspecified acute lower respiratory 
infection



این بلوک اختصاص به عفونت های حاد دستگاه تنفسی تحتانی دارد

:نکته
J20سال ماهیت حاد دارد و کد 15برونشیتی که حاد یا مزمن بودن آن مشخص نشده در افراد زیر -1

می گیرد

در گروه برونشیت حاد طبقه بندی نمی شود بلکه در  (COPD)حاد شدن برونشیت انسدادی مزمن -2
کدگذاری می شودJ44.1گروه 

Other acute lower respiratory infections 
(J20-J22)



:به همراهاگر کداختصاص

J41.-(برونشیت مزمن ساده و چرکدار) J41.-(برونشیت مزمن ساده و چرکدار)

J42(برونشیت مزمن نامشخص) J42(برونشیت مزمن نامشخص)

J44.-(هسایر بیماری های انسدادی مزمن ری  ) J44.-(هسایر بیماری های انسدادی مزمن ری  )



• J30 Vasomotor and allergic rhinitis

• J31 Chronic rhinitis, nasopharyngitis and
pharyngitis

• J32 Chronic sinusitis

• J33 Nasal polyp

• J34 Other disorders of nose and nasal sinuses

• J35 Chronic diseases of tonsils and adenoids

• J36 Peritonsillar abscess

• J37 Chronic laryngitis and laryngotracheitis

• J38 Diseases of vocal cords and larynx, not 
elsewhere classified

• J39 Other diseases of upper respiratory tract



این بلوک اختصاص به سایر بیماری های مجرای تنفسی فوقانی دارد
سینوس، پولیپ بینی و آبسه: مانند

:نکته
این بلوک به ترتیب آناتومی از باال به پایین مرتب شده است-1

مکان آناتومی سینوس ها را مشخص می کند( سینوزیت مزمن)J32زیر رده ها در رده -2

Other diseases of upper respiratory tract
(J30-J39)



 J40 Bronchitis, not specified as acute or chronic

 J41 Simple and mucopurulent chronic bronchitis

 J42 Unspecified chronic bronchitis

 J43 Emphysema

 J44 Other chronic obstructive pulmonary disease

 COPDسایر بیماری های انسدادی مزمن ریه 

 J45 Asthma

 J46 Status asthmaticus

 J47 Bronchiectasis



حتانی این بلوک اختصاص به بیماری های مزمن دستگاه تنفسی ت
دارد

 استثناء بلوکJ40-J47 

Excludes:cystic fibrosis (E84.-)
کیستیک فیبروزیس

-.E84کد * 



:نکته
1-COPDت به گروهی از بیماری های مزمن تنفسی اطالق می شود که ماهی

ر بیمار پیشرونده دارند و به انسداد مسیرهای هوایی ریه منجر خواهند شد اگ
اسب از گروه  باشد کد من( برونشیت، آسم، آمفیزم)تنها مبتال به یک وضعیت 

مربوطه انتخاب خواهد شد

به دو واژه  اگر بیمار به ترکیبی از مشکالت انسدادی ریه مبتال شود با مراجعه
.را انتخاب نمودJ44میتوان کد Diseasesو Bronchitisراهنمای 

.تدر صورت ذکر برونشیت حاد و مزمن، ارجحیت با برونشیت مزمن اس-2

،  (سال16تا 0آسم گروه سنی )کلیه موارد آسم نامشخص کودکان  -3
.تعلق می گیردJ45.0کد 



:به همراهاگر کداختصاص

J43(آمفیزم    ) J44(های مزمن انسدادی ریهسایر بیماری)

J44(های مزمن انسدادی ریهسایر بیماری) J44(های مزمن انسدادی ریهسایر بیماری)

:دهبه عنوان علت آغازین ایجاد کنناگر کداختصاص

J45(آسم) J44(های مزمن انسدادی ریهسایر بیماری)



:به همراهاگر کداختصاص

J40
برونشیت که حاد و مزمن بودن آن مشخص )

(     نشده است
J44(های مزمن انسدادی ریهسایر بیماری)

J41
(     برونشیت مزمن ساده چرکدار) J44(های مزمن انسدادی ریهسایر بیماری)

J42
(برونشیت مزمن نامشخص)

J44 (های مزمن انسدادی ریهسایر بیماری)



(a)Secondary polycythaemia

(b) Pulmonary emphysema   

(c) Chronic bronchitis



(a)Secondary polycythaemia

(b) Pulmonary emphysema   

(c) Chronic bronchitis   (J42)

پاسخ:
ی شاود و  برونشیت مزمن با آمفیزم ریوی ترکیب م( ترکیب وضعیت های مرتبط با هم)Cبر اساس  قانون 

.برونشیت مزمن انسدادی بعنوان علت زمینه ای نهایی انتخاب می شود

J44.8



 J60 Coalworker's pneumoconiosis

 J61 Pneumoconiosis due to asbestos and other 

mineral fibres

 J62 Pneumoconiosis due to dust containing silica

 J63 Pneumoconiosis due to other inorganic dusts

 J64 Unspecified pneumoconiosis

 J65 Pneumoconiosis associated with tuberculosis

پنوموکونیوزیس وابسته به سل



 J66 Airway disease due to specific organic dust

 J67 Hypersensitivity pneumonitis due to organic dust

 J68 Respiratory conditions due to inhalation of 

chemicals, gases, fumes and vapours

 J69 Pneumonitis due to solids and liquids

 J70 Respiratory conditions due to other external 

agents



.این بلوک اختصاص به بیماری ریه به دلیل عامل خارجی دارد

 استثناء بلوکJ60-J70 

Excludes: asthma classified to (J45.-)
آسم طبقه بندی شده

-.J45کد * 

Lung diseases due to external agents
(J60-J70)



:به همراهاگر کد ترکیبیاختصاص

A15-A16 (     تنفسیسل) J65(پنوموکونیوزهای مرتبط با سل)



 J80 Adult respiratory distress syndrome

(ARDS)اکی  سندرمی است با گروهی از نشانه ها نظیر تاکی پنه، دیس پنه، ت
کاردی، هایپوکسی و سیانوز

گار آسیب هایی مانند تروماتیک، آسیب های  شدید سر، جراحات تنفسی و سی
.همراه هستندARDSکشیدن با 

 J81 Pulmonary oedema ریوی                                    ( خیز)ادم 

 J82 Pulmonary eosinophilia, not elsewhere classified

 J84 Other interstitial pulmonary diseases



بافت )این بلوک اختصاص به سایر بیماری های تنفسی دارد که میان سینه
.را درگیر می کند(  بینابینی

:نکته
لت  باید به دنبال کد مناسب برای تعیین عI50و I70مانند (J81)ادم ریوی -1

.زمینه باشیم

Other respiratory diseases
principally affecting the interstitium

(J80-J84)



:به همراهاگر کد ترکیبیاختصاص

I50.9 (     نارسایی قلبی نامشخص) I50.1(ی بطن چپ قلبنارسای)

I51.9 (     بیماری قلبی نامشخص) I50.1(ی بطن چپ قلبنارسای)



 J85 Abscess of lung and mediastinum

 J86 Pyothorax

تگاه  دس( نکروز)این بلوک به حاالت ترشح کننده چرک و مرگ بافتی 
.تنفسی تحتانی اختصاص دارد

گانگرن، آبسه و وجود چرک در قفسه سینه: مانند



 J90 Pleural effusion, not elsewhere classified

 J91 Pleural effusion in conditions classified 
elsewhere

ده است  پلورال افیوژن، معموالً در اثر وضعیت هایی که در جای دیگر طبقه بندی ش
.ایجاد می شود و به ورود مایع به فضای جنب اشاره دارد

 J92 Pleural plaque

 J93 Pneumothorax

 J94 Other pleural conditions



.این بلوک اختصاص به سایر بیماری های پرده جنب دارد

:نکته
1-J90-J94    به همراهI50.0(نارسایی احتقانی  قلب  =    ) کدI50.0

19کد فصل = اگر وجود هوا یا گاز در ریه در اثر ضربه ایجاد شود               -2

علت  دنبال پلورال افیوژن و پنوموتوراکس معموالً علت مستقیم است و باید به-3
.بگردیمزمینه ای آنها 

Other diseases of pleura
(J90-J94)



 J95 Postprocedural respiratory disorders, not lsewhere 

classified

 J96 Respiratory failure, not elsewhere classified

 J98 Other respiratory disorders

 J99 Respiratory disorders in diseases classified  

elsewhere



.ارداین بلوک اختصاص به سایر بیماری های دستگاه تنفسی د

:نکته
1-J95(نارسایی ریوی )واژه راهنما  : به دنبال اقداماتInsufficiency

له آخر  نارسایی تنفسی معموالً ناشی از بیماری های انسدادی مزمن ریه، مرح-2
.استCVAنارسایی احتقانی قلب، انفارکتوس حاد میوکارد و 

Other diseases of pleura
(J95-J99)



ید کدی که برای کدگذاری علت زمینه ای مرگ نبا
.استفاده شود

J95
Postprocedural respiratory disorders, not

elsewhere classified

اختالالت تنفسی بعد از اقدامات پزشکی که در جای دیگر طبقه بندی
.نشده اند

CHAPTER   X                       فصل دهم



 10پایان فصل



Diseases of the digestive system

(K00-K93)

بیماری های سیستم گوارشی



آشناییفصلاینراهنمايهايواژهباهمکارانرودمیانتظار
.باشندداشته

هايردهواستثنائاتها،بلوکباهمکارانرودمیانتظار
رااملکآشناییفصلاینبیماریهايبالینیتظاهراتدربرگیرنده

.باشندداشته
علتتعیینومیرومرگکدگذاريشیوههمکارانرودمیانتظار

.بدانندرا11فصلدرايزمینه



شاملفصلاینهایرده:K00-K93

باشدمیبلوک10شاملفصلاین.
8داردوجودفصلایندراستثنا.
5فصلایندربیماریها،بالینیتظاهراتبرگیرندهدرهایردهمورد

.استشدهسازماندهی
بلوکاستثنایبهK40-K46(فتق)،كدهایK00-K63تادهاناز

.استشدهبندیتقسیم(آناتومیکالصورتبه)آنوس
بلوکK25-K29كدگذاریجهتكاراكتری4هایمجموعهزیردارای

.هستندگوارشیدستگاهشدگیسوراخیاخونریزی





Excludes: certain conditions 
originating in the perinatal period 
(P00-P96)

شرایط خاصی که  منشاء آنها در دوران قبل از تولد: شامل
(P00-P96)است 

certain infectious and parasitic 
diseases (A00-B99)

(A00-B99)بیماریهاي خاص عفونی وانگلی خاص 

complications of pregnancy, childbirth 
and the puerperium(O00-O99)

(O00-O99)عوارض بارداري ، زایمان و دوران نفاس 

congenital malformations, 
deformations and chromosomal 
abnormalities      (Q00-Q99)

ناهنجاریهاي مادرزادي، تغییر شکلها  و ناهنجاریهاي  
(Q00-Q99)کروموزومی 

endocrine, nutritional and metabolic 
diseases (E00-E90)

بیماریهاي غدد درون ریز ،  تغذیه اي و مربوط به سوخت و
(E00-E90)ساز 

injury, poisoning and certain other 
consequences of external causes   
(S00-T98)

آسیب ، مسمومیت و سایر پیامدهاي خاص عوامل خارجی  
(S00-T98)

neoplasms (C00-D48) (C00-D48)نئوپالسمها

symptoms, signs and abnormal 
clinical and laboratory findings, not 
elsewhere classified (R00-R99)

نشانه ها ، عالیم  و یافته هاي غیر طبیعی بالینی و  
(R00-R99)آزمایشگاهی که در جاي دیگر طبقه بندي نشده 





esophagitisالتهاب مري
Ulcerزخم
Obstruction   انسداد
Perforationسوراخ شدگی
Herniaفتق
Peritonitisالتهاب پرده صفاق
Hepatitisالتهاب کبد
Cholelithiasisسنگ صفراوي
Intestinal malabsorptionسوء جذب روده اي
Hematemesisاستفراغ خونی



K00 :اختالالت رشد دندان و جوانه زدن آن
K01 :دندان نهان و نهفته
K02:پوسیدگی ها ی دندانی
K03 :سایر بیماری های بافتهای سخت دندان
K04:بیماری های قسمت پولیپ دندان و بافتهای اطراف ریشه
K05 :التهاب لثه و بیماری های بافت اطراف دندان
K06 :سایر اختالالت لثه و تیغه حفره دندان
K07 :شامل بد بسته شدن دهان بطوریکه دندانهای مقابل درست روی هم قرار  )صورتی -ناهنجاری دندانی

(  نگیرند
K08:سایر اختالالت دندان و ساختارهای نگهدارنده
K09 :كیستهای ناحیه دهانی كه در جای دیگر طبقه بندی نشده اند
ان  استخوانی را باهم نش_ضایعاتی كه تظاهرات بافت شناسی كیست آنوریسمی و هم ضایعه فیبری : شامل

.میدهند
K10 :سایر بیماری های فکها
K11 :بیماری های غدد بزاقی
K12 :التهاب بافت دهان و ضایعات مربوطه
K13 :سایر بیماری های لب و مخاط دهانی
K14 :بیماری های زبان



K20 :التهاب مری
K21 :(مری-ریفالكس معده )مری -بیماری برگشت معدی
K22:سایر بیماری های مری
K23* :اختالالت مری در بیماریهایی كه در جای دیگر طبقه بندی شده اند  .
K25 : (گاستریك اولسر)زخم معده
K26 :زخم دوازدهه
K27:زخم گوارشی موضع نامشخص
K28 : ژژنوم-زخم معده
K29:التهاب معده و التهاب دوازدهه
K30 : (دیس پپسی)سوء هاضمه
K31 :سایر بیماری های معده و دوازدهه





K35 : (آپاندیسیت حاد)التهاب حاد آپاندیس
K36 :سایر موارد التهاب آپاندیس
K37 :التهاب نامشخص آپاندیس
K38 :سایر بیماری های آپاندیس



K40 :(مغبنی)فتق اینگوینال
K41 :فتق رانی
K42 :فتق نافی
K43 : فتق شکمی
K44 :فتق دیافراگمی
K45 :سایر فتق های شکمی
K46 : فتق نامشخص شکمی



K50 :(التهاب ناحیه ای روده ای)بیماری كرون
K51 : التهاب زخمی روده بزر
K52 : روده ای و روده  –سایر التهابات غیر عفونی معده

بزر   



K55 :اختالالت عروقی روده
K56 :انسداد فلجی روده و انسداد روده ای بدون فتق
K57 : بیماری دیورتیکولی روده
K58 :  سندرم روده تحریك پذیر
K59 :سایر اختالالت عملکردی روده ای
K60 : (ركتال)و راست روده ای ( آنال)شکاف و فیستول نواحی مقعدی
K61 : (  ركتال)و راست روده ای( آنال)آبسه نواحی مقعدی
K62 : (ركتوم)و راست روده( آنوس)سایر بیماری های مقعد
K63 : سایر بیماری های روده



K65 : (پریتونیت)التهاب پرده صفاق
K66 : سایر اختالالت صفاق
K67* : اختالالت پرده صفاق در بیماری های عفونی كه در جای دیگر

.طبقه بندی شده اند



K70 : بیماری الکلی كبد
K71 :بیماری سمی كبد
K72 :نارسایی كبدی كه در جای دیگر طبقه بندی نشده است.
K73 : كه در جای دیگر طبقه بندی نشده است( هپاتیت مزمن)التهاب مزمن كبدی.
K74 : فیبروز و سیروز كبد
K75 : سایر بیماری های التهابی كبد
K76 :سایر بیماری های كبد
K77* :اختالالت كبد در بیماری هایی كه در جای دیگر طبقه بندی شده اند



K80 : (كوله لیتیاز)وجود سنگ صفراوی
K81 :التهاب كیسه صفرا
K82 : سایر بیماری های كیسه صفرا
K83 :سایر بیماری های مجاری صفراوی
K85 : (پانکراتیت حاد)التهاب حاد پانکراس
K86 :سایر بیماری های پانکراس
K87* :قه اختالالت كیسه صفرا ، مجاری صفراوی، و پانکراس در بیماری هایی كه در جای دیگر طب

.  بندی شده اند



K90 : سوء جذب روده ای
k91 :اختالالت دستگاه گوارش بعد از اقدامات پزشکی كه در جای دیگر طبقه بندی نشده اند.
K92 :سایر بیماری های دستگاه گوارش
K93* :اختالالت سایر اندامهای گوارشی در بیماری هایی كه در جای دیگر طبقه بندی شده اند



.نارسایی کبد، در جای دیگر طبقه بندی نشده است K72.-

:با ذکر

، کرد  (اختالالت رفتاری و روانری ناشری از مصررف الکرل    )
K70.4را اختصاص دهید.

F10.-

.هپاتیت مزمن، جای دیگر طبقه بندی نشده است K73.-

:با ذکر

، کرد  (اختالالت رفتاری و روانی ناشری از مصررف الکرل   )
K70.1را اختصاص دهید.

F10.-



فیبروز کبدي K74.0

اسکلروز کبدي K74.1

فیبروز کبدي همراه با اسکلروز کبدي K74.2

:با ذکر

د ، کا (اختالالت رفتاري و روانی ناشی از مصرف الکل)
K70.2را اختصاص دهید.

F10.-



.سیروز کبد نامشخص و سایر K74.6

:با ذکر

را K70.3، کهد  (اختالالت رفتاری و روانی ناشی از مصهر  التهل  )
.اختصاص دهید

F10.-

بیماری التهابی کبد، نامشخص K75.9

:با ذکر

را K70.1، کهد  (اختالالت رفتاری و روانی ناشی از مصهر  التهل  )
.اختصاص دهید

F10.-

.، جای دیگر طبقه بندی نشده است(تغییرات نن)کبد چرب  K76.0

:با ذکر

را K70.0، کهد  (اختالالت رفتاری و روانی ناشی از مصهر  التهل  )
.اختصاص دهید

F10.-



بیماری کبد، نامشخص K76.9

:با ذکر

K70.9، کهد (اختالالت رفتاری و روانی ناشی از مصر  التل)

.را اختصاص دهید
F10.-

پانتراتیت حاد، نامشخص K85.9

:با ذکر

K85.2، کهد (اختالالت رفتاری و روانی ناشی از مصر  التل)

.را اختصاص دهید
F10.-

.شده استاختالالت سیستم گوارشی بعد از عمل، جای دیگر طبقه بندی ن K91.-

را 4.2.6ت قسم)برای کدگذاری علت زمینه ای مرگ و میر استااده نمی شود 
(.مالحظه کنید



 ابتدا به واژهpolyp مراجعه كنید و در زیر آن به زیرواژه  3در جلد
adenomatousمراجعه نمایید.

Polyp

-adenomatous (M8210/0) see also Neoplasm 

benign 

509صفحه.سپس به جدول نئوپالسم مراجعه نمایید
Neoplasm 

-rectum  D12.8

Adenomatous rectal polyp



K28.7

.مراجعه نماییدUlcerجهت كدگذاری این تشخیص در ایندكس الفبایی، به واژه 

Ulcer

-gastrojejunal

- - chronic  K28.7

Chronic gastrojejunal ulcer 



Postgastrectomy dumping syndrome

K91.1استخراج کد از ایندکس الفبایی    

3جلد 666صفحه 
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Chapter XIV: Diseases of the genitourinary 
system

تناسلی –بیماریهای دستگاه ادراری 

384



:در پایان این فصل انتظار می رود  همکاران  
  کدهاي غیر مجاز در تعیین علت زمینه اي مرگ را بدانند
ا  نحوه کدگذاري و  تعیین علت زمینه اي مرگ فصل چهارده ر

بدانند  
  نکات کدگذاري فصل و واژه هاي راهنما  را بدانند
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Chapter XIV: Diseases of the genitourinary 

System

تناسلی –بیماریهاي دستگاه ادراري 

ادراري می باشد–شامل بیماري هاي سیستم تناسلی 
  بیماریهاي  کلیه
ادراري مردان-بیماریهاي تناسلی

 ادراري زنان–بیماریهاي تناسلی
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بلوک محتوی بلوک محتوی بلوک

N00-N08 Glomerular diseases اختالالت گلومرولی 

N10-N16 Renal tubulo-interstitial 
diseases

اختالالت لوله و نسج بینابینی کلیه  

N17-N19 Renal failure نارسایی کلیه

N20-N23 Urolithiasis تشکیل سنگهاي ادراري 

N25-N29 Other disorders of kidney and 
ureter

سایر اختالالت کلیه و حالب 

N30-N39 Other diseases of urinary 
system

ادراري بیماریهاي دستگاه سایر

N40-N51 Diseases of male genital 
organs

تناسلی جنس مذکر بیماریهاي اندام

N60-N64 Disorders of breast اختالالت پستان

N70-N77 Inflammatory diseases of 
female
pelvic organs

بیماریهاي التهابی اعضا لگن زن

N80-N98 Noninflammatory disorders of 
female
genital tract

تناسلی زنغیر التهابی اندامبیماریهاي

N99 Other disorders of 
genitourinary tract ادراري تناسلیسایر اختالالت دستگاه
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N08* Glomerular disorders in diseases 
classified elsewhere

ای  اختالالت گلومرولی در بیماریهایی که در ج
دیگر طبقه بندی نشده اند 

N16* Renal tubulo-interstitial disorders 
in
diseases classified elsewhere

یماریهایی اختالالت لوله و نسج بینابینی کلیه در ب
که در جاي دیگر طبقه بندي شده اند

N22* Calculus of urinary tract in 
diseases
classified elsewhere

سنگهاي مجراري ادراري در بیماریهایی که در
جاي دیگر طبقه بندي شده اند

N29* Other disorders of kidney and 
ureter in diseases classified 
elsewhere

که در سایر اختالالت کلیه و حالب در بیماریهایی
جاي دیگر طبقه بندي شده اند

N33* Bladder disorders in diseases 
classified
elsewhere

گر اختالالت مثانه در بیماریهایی که در جاي دی
طبقه بندي شده اند

N37* Urethral disorders in diseases
classified elsewhere

ي دیگر اختالالت پیشابراه در بیماریهایی که در جا
طبقه بندي شده اند

N51* Disorders of male genital organs 
in
diseases classified elsewhere

ی که اختالالت ارگانهاي تناسلی مرددر بیماریهای
در جاي دیگر طبقه بندي شده اند

N74* Female pelvic inflammatory 
disorders
in diseases classified elsewhere

ه در اختالالت التهابی لگن زن در بیماریهایی ک
جاي دیگر طبقه بندي شده اند

N77* Vulvovaginal ulceration and
inflammation in diseases classified
elsewhere

که در بیماریهاییفرج و واژن زخم و التهاب ناحیه
در جاي دیگر طبقه بندي شده اند



*certain conditions originating in the perinatal
period(P00-P96)

شرایط خاصی که منشا آنها مربوط به دوران قبل از تولد است 
*certain infectious and parasitic diseases (A00-B99)

بیماریهای خاص عفونی انگلی 
*complications of pregnancy, childbirth and the 
puerperium (O00-O99)

عوارض بارداری زایمان و دوره نفاس 
congenital malformations, deformations and*

chromosomal abnormalities(Q00-Q99)

تغییرشکل ها و ناهنجاریهای کروموزومی -ناهنجاریهای مادرزادی 
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*endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E90)

تغذیه ای و مربوط به سوخت و ساز .بیماریهای غدد  درون ریز 
*injury, poisoning and certain other consequences of external 

causes(S00-T98

آسیب ها، مسمومیتها و سایر پیامد علل خارجی 
*neoplasms (C00-D48)

نئوپالسم ها 
*symptoms, signs and abnormal clinical $laboratory findings, not elsewhere 
classified(R00-R99)

.عالئم، نشانه ها و یافته های بالینی و ازمایشگاهی غیر طبیعی که در جای دیگری طبقه بندی نشده اند 
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: Lead Termsواژه هاي کلیدي 

392

*Endometriosis

*Fistula

*Malposition

*Nephritis

*Failure

*Syndrome

*Hydronephrosis

*Stricture

*Hematuria



UTI - Urinary tract Infection

ESRD- End stage renal disease

ESWL- Extra corporeal shock wave lithotripsy

ARF -Acute renal failure

CRF- Chronic renal failure

CAPD- Continuous ambulatory peritoneal dialysis

DUB- Dysfunctional uterine bleeding

ERT- Oestrogen replacement therapy

FSH- Follicle stimulating hormone

GYN- Gynaecology



ECC- Endocervical curettage

D&C- Dilation (dilatation) and Curettage

C section- Caesarean section

BPH- Benign prostatic hyperplasia

HSV- Herpes simplex virus

DRE- Digital rectal examination

TURP - Transurethral resection of prostate

GU- Genitourinary

CIN- Cervical intraepithelial neoplasia

VIN- Vulvar intraepithelial neoplasia

VAIN- Vaginal intraepithelial neoplasia
394



.  این بلوک اختصاص به بیماریهاي گلومرولی دارد
Excludes: hypertensive renal disease (I12.-)

بیماری کلیوی در فرد مبتال به فشار خون که کد ترکیبی آن وجود دارد 

N00:Acute nephritic syndrome
(نفروتیک حاد)سندرم مربوط به التهاب حاد کلیه 

N01:Rapidly progressive nephriticsyndrome
سندرم سریعا پیشرونده مربوط به التهاب کلیه  

N02 :Recurrent and persistent haematuria
وجود خون در ادرار بصورت دایمی و راجعه 

N03 :Chronic nephritic syndrome

سندرم مربوط به التهاب مزمن کلیه 
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N04:Nephrotic syndrome

سندروم نفروتیک 

N05:Unspecified nephritic syndrome

سندروم نفروتیک نامشخص 

N06:Isolated proteinuria with specifiedmorphological lesion

پروتئین در ادرار  بصورت مجزا همراه با ضایعه مورفولوژیک 

N07:Hereditary nephropathy, notelsewhereclassified

نفروپاتی ارثی که در جای دیگری طبقه بندی نشده اند 

N08:Glomerular disorders in diseases classified elsewhere*
بیماریهای گلومرولی در بیماریهایی که در جای دیگری طبقه بندی شده اند 
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N00(سندرم نفروتیک حاد ) اگر به عنوان علت اولیهN03(سندرم نفروتیک مزمن  )
.ارجح تر استسندرم نفروتیك مزمن گزارش شود 
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.این بلوک اختصاص به اختالالت لوله و نسج بینابینی کلیه دارد
Includes: pyelonephritisالتهاب کلیه و لگنچه           

N10:Acute tubulo-interstitial nephritis

لوله ای کلیه –التهاب  حاد نسج بینابینی 

N11:Chronic tubulo-interstitial nephritis
لوله ای کلیه  –التهاب  مزمن نسج بینابینی 

N12:Tubulo-interstitial nephritis,not specified as acute 
or chronic

لوله ای کلیه که بصورت حاد یا مزمن مشخص نشده اند –التهاب  نسج بینابینی 
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N13:Obstructive and reflux uropathy

بیماریهای مجاری ادرار ناشی از برگشت ادرار و انسداد 

N14:Drug- and heavy-metal-induced tubulo-

interstitial and tubular conditions
لوله ای کلیه که توسط داروها و فلزات سنگین ایجاد شده است –بیماریهای لو له ای و نسج بینابینی 

N15:Other renal tubulo-interstitial Disease 
لوله ای کلیه–سایر بیماریهای  نسج بینابینی 

*N16:Renal tubulo-interstitial disorders in diseases classified elsewhere

لوله ای کلیه در بیماریهایی که در جای دیگر طبقه بندی شده اند–اختالالت نسج بینابینی 
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جلد اول684صفحه . این بلوک اختصاص به نارسایی کلیه دارد
Excludes:

congenital*نارسایی مادرزادی كلیه  renal failure (P96.0)

extrarenal*حاالت اورمی خارج كلیوی  uraemia (R39.2)

haemolytic-uraemic*سندرم تخریب گویچه سرخ syndrome 
(D59.3)

hepatorenal*سندرم كبدی كلیوی syndrome (K76.7)

*postpartum (O90.4)

*prerenal uraemia (R39.2)

*renal failure:

complicating abortion or ectopic ormolar pregnancy 
(O00-O07, O08.4) (O23.-, O75.3, O86.2)
*following labour and delivery(O90.4)
*postprocedural (N99.0)
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N17 :Acute renal failure
نارسایی حاد کلیه 

N18:Chronic renal failure

نارسایی مزمن کلیه 

N19:Unspecified renal failure
نارسایی نامشخص کلیه
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N18(نارسایی مزمن کلیه )  ،N19(نارسایی نامشخص کلیه)  ،N26(  انقباض نامشخص
(کلیه یا کلیه جمع شده

اگر به همراه موارد زیر گزارش شوند:

I10(فشارخون اولیه ) ،
اختصاص دهید( بیماری کلیوی ناشی از افزایش فشار خون)I12کد ترکیبی 

I11(بیماری قلبی ناشی از افزایش فشارخون)  ،
اختصاص دهید( بیماری قلبی و کلیوی ناشی از افزایش فشار خون)I13کد ترکیبی 

I12(بیماری کلیوی ناشی از افزایش فشار خون)  ،
اختصاص دهید( بیماری کلیوی ناشی از افزایش فشار خون)I12کد ترکیبی 
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.تشکیل سنگهاي ادراري دارد این بلوک اختصاص به 

N20 : Calculus of kidney and ureter

سنگ کلیه و حالب 
N21: Calculus of lower urinary tract

سنگ مجاری ادراری تحتانی 
N22: Calculus of urinary tract in diseases classified elsewhere*

سنگ مجاری ادراری در بیماریهایی که در جای دیگری طبقه بندی شده اند 
N23:Unspecified renal colic

کلیوی نامشخص (کولیک) قولنج 
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.این بلوک اختصاص به سایر اختالالت کلیه و حالب دارد 
N25:Disorders resulting from impaired renal tubular function

اختالالتی که از مختل  شدن عملکرد لوله های کلیوی ناشی می شود 
N26:Unspecified contracted kidney

کلیه منقبض شده نامشخص 
N27:Small kidney of unknown cause

کلیه کوچک بعلت نامعلوم 
N28:Other disorders of kidney and ureter, not elsewhere 

classified

سایر اختالالت کلیه و حالب که در جای دیگر طبقه بتدی نشده اند 
*N29:Other disorders of kidney and ureter in diseases classified 
elsewhere

سایر اختالالت کلیه  و حالب در بیماریهایی که در جای دیگر طبقه بندی شده اند 
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سایر بیماریهاي دستگاه ادراري دارد این بلوک اختصاص به 
Excludes: 

:urinary infection (complicating)عفونت ادراری  بعنوان عارضه                         

*abortion or ectopic or molar pregnancy (O00-O07, O08.8)

حامگی نابجا و موالر .سقط
*pregnancy, childbirth and the puerperium (O23.-, O75.3, O86.2)

زایمان و دوران نفاسی .بازداری 
with urolithiasis*همراه با تشکیل سنگهای ادراری                                (N20-N23)

N30: Cystitis
التهاب مثانه 

N31: Neuromuscular dysfunction of bladder, not elsewhere 

classified
عضالنی مثانه که در جای دیگر طبقه بندی نشده اند–اختالل عملکرد عصبی 

N32:Other disorders of bladder
سایر اختالالت مثانه

*N33:Bladder disorders in diseases classified elsewhere
اختالالت مثانه در بیماریهایی که در جای دیگر طبقه بندی شده اند  405



N34:Urethritis and urethral syndrome
التهاب پیشابراه و سندروم پیشابراهی 

N35:Urethral stricture
تنگی پیشابراه

N36:Other disorders of urethra
سایر اختالالت پیشابراه

*N37:Urethral disorders in diseases

classified elsewhere
اختالالت پیشابراه در بیماریهایی که در جای دیگر طبقه بندی شده است 

N39:Other disorders of urinary system
سایر اختالالت دستگاه ادراری 
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.این بلوک اختصاص به بیماریهاي اندام  تناسلی جنس مذکر دارد 
N40: Hyperplasia of prostateهایپرپالزی پروستات                                                  

کدهای این رده ترکیبی هستند جهت هایپرپالزی پروستات و هم عوارض انسداد ووجود خون درادرار را در بر میگیرد
N41: Inflammatory diseases of prostate

بیماری التهابی پروستات 
N42: Other disorders of prostate

سایر اختالالت پروستات
N43: Hydrocele and spermatocele

هیدروسل و اسپرماتوسل
N44: Torsion of testis

پیچ خوردگی بیضه
N45: Orchitis and epididymitisالتهابات بیضه و اپیدیدیم                                       

:مثال
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N46: Male infertility
نازایی جنس مذکر 

N47: Redundant prepuce, phimosis and paraphimosis
جمع شدن پوست حشفه  (فیموزیس)چسبندگی محکم پوست حشفه به سر آلت که جدا نمی شود

(پارافیموزیس)

N48:Other disorders of penis

سایر اختالالت تناسلی مرد 
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N49:Inflammatory disorders of male genital organs, 

not elsewhere classified
اختالالت التهابی ارگانهای تناسلی جنس مذکر که در جای دیگر طبقه بندی نشده است 

N50:Other disorders of male genital organs
سایر اختالالت اندام تناسلی جنس مذکر 

*N51:Disorders of male genital organs in diseases classified elsewhere
اختالالت سیستم تناسلی جنس مذکر در بیماریهایی که در جای دیگر طبقه بندی شده اند 
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N46  (ناباروری مردان ) وN97(ناباروری خانم ها )  اگر علت آنها مشخص است از این
.کدها برای کدگذاری علت زمینه ای مرگ استفاده ننمائید
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.این بلوک اختصاص به اختالالت پستان دارد
Excludes: disorders of breast associated with childbirth 

(O91-O92)به استثناي اختالالت پستان وابسته به زایمان                                  

N60:Benign mammary dysplasia
دیسپالزی خوش خیم پستان

N61:Inflammatory disorders of breast
اختالالت التهابی پستان 

N62:Hypertrophy of breast
هایپر تروفی پستان

N63:Unspecified lump in breast
برآمدگی نامشخص در پستان

N64:Other disorders of breast
سایر اختالالت پستان
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بیماریهاي التهابی اعضا لگن زن دار داین بلوک اختصاص به 
:Excludes:به استثنای آنهایی که بعنوان عوارض         those complicating:

abortion or ectopic or molar pregnancy (O00-O07, O08.0)

حاملگی نابجا و موالر .سقط 
pregnancy, childbirth and the puerperium (O23.-,  زایمان و .حاملگی

(-.O75.3, O85, O86دوران نفاسی                                                                                  

N70:Salpingitis and oophoritis
التهاب تخمدان والتهاب لوله های رحمی 

N71:Inflammatory disease of uterus, except cervix
بیماریهای التهابی رحم بجز گردن رحم

N72:Inflammatory disease of cervix uteri
بیماریهای التهابی گردن رحم

N73:Other female pelvic inflammatory diseases
سایر بیماریهای التهابی لگن زن 412



*N74:Female pelvic inflammatory disorders in 

diseases classified elsewhere
اختالالت التهابی لگن زن در بیماریهایی که در جای دیگر طبقه بندی شده اند 

N75:Diseases of Bartholin's gland
بیماری غدد بارتولن

N76:Other inflammation of vagina and vulva
سایر موارد التهاب مهبل و واژن 

*N77:Vulvovaginal ulceration

andinflammation in diseases classified elsewhere
زخم و التهاب مهبلی و فرجی در بیماریهاییکه  که در جای دیگر طبقه بندی شده اند 
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ار د  بیماریهاي غیر التهابی اندام  تناسلی زن داین بلوک اختصاص به 
N80:Endometriosis

اندومتریوزیز 

N81:Female genital prolapse
افتادگی اعضای تناسلی زن 

N82:Fistulae involving female genital tract
فیستولهای درگیر کننده مجرای  تناسلی زن 

N83:Noninflammatory disorders of ovary, fallopian 
tube and broad ligament

لوله فالوپ و رباط  پهن.اختالالت غیر التهابی تخمدان  

N84:Polyp of female genital tract
پولیپ اندام تناسلی زن 
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N85:Other noninflammatory disorders of uterus, 

except cervix
سایر اختالالت غیر التهابی رحم بجز گردن رحم

N86:Erosion and ectropion of cervix uteri
زخم سطحی و اکروپیون گردن  رحم 

N87:Dysplasia of cervix uteri
دیسپالزی گردن رحم

N88:Other noninflammatory disorders of cervix uteri
سایر اختالالت غیر التهابی گردن رحم 

N89:Other noninflammatory disorders of vagina
سایر اختالالت غیرالتهابی مهبل 
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N90:Other noninflammatory disorders of vulva and 

Perineumسایر اختالالت غیر التهابی فرج و پرینه                                          

N91:Absent, scanty and rare menstruation
قاعدگی کم و ناکافی .فقدان قاعدگی 

N92:Excessive, frequent and irregular menstruation
نامنظم و پی در پی .قاعدگی زیاد 

N93:Other abnormal uterine and vaginal bleeding
سایر خونریزیهای غیر طبیعی رحم و مهبل 

N94:Pain and other conditions associated

with female genital organs and menstrual cycle
درد و سایر شرایطی که به ارگانهای تناسلی زن و دوره های قاعدگی مربوط می شوند 
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N95:Menopausal and other perimenopausal disorders
و سایر اختالالت پیش از یائسگی یائسگی

N96:Habitual aborter
سقط جنین عادتی 

N97:Female infertility
نازایی جنس مونث 

N98:Complications associated with artificial fertilization

عوارض وابسته به باروری مصنوعی 
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 ردسایر اختالالت دستگاه ادراري تناسلی دااین بلوک اختصاص به

N99:Postprocedural disorders of genitourinary 
system, not elsewhere classified

ي اختالالت دستگاه تناسلی ادراري که بعد از اقدامات جراحی ایجاد شده است و در جا
تفاده دیگر طبقه بندي نشده اند براي کدگذاري علت زمینه اي مرگ نباید مورد اس

.قرار گیرد
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1-Renal tubulo-interstitial disorder due to brucellosis

اختالالت لوله و نسج بینابینی كلیه ناشی از تب مالت

419



1-Renal tubulo-interstitial disorder due to brucellosis

اختالالت لوله و نسج بینابینی كلیه ناشی از تب مالت

Look up disorder in the Index 

Disorder

-tubulo-interstitial( in)

- - brucellosis 

A23._ † N16.0*

Refer to A23 of Volume 1 to find the correct code in the A23 category for 
brucellosis. The .- means a further digit is required to complete the 
code. As the brucellosis is unspecified then the correct code should be

A23.9 †.
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2. Glomerulitis in diabetes mellitus      
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2. Glomerulitis in diabetes mellitus      

E14.2 † N08.3* 
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پایان فصل 
چهاردهم  
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وضعیت های خاص با منشاء پیش از تولد



 در این فصل با سایر فصول را بدانندتفاوت کدگذاری علت زمینه ای مرگ انتظار می رود همکاران

 را بدانندرده های غیر مجاز این فصل در تعیین علت زمینه ای انتظار می رود همکاران

 را بدانندکدهای غیرمجاز در بخش اول گواهی پریناتال انتظار می رود همکاران

 کدهاي انتظار می رود همکاران باP00-P04  و نحوه کدگذاري وضعیت مادري موثر مرگ و میر پریناتال

.آشنا شوند

 این فصل آشنایی داشته باشندواژه های راهنمای انتظار می رود همکاران با.



 هنگام اختصاص ردهP07(کوتاه بودن دوران حاملگی و و زن کم هنگام تولد )  می بایست به سن
.حاملگی و وزن نوزاد توجه کرد

P10-P15سیب می مربوط به صدمات حین تولد می باشد و طبقه بندي آن بر اساس اثر فیزیکی آ
.باشد

P35-P39دو فقط شامل عفونت هاي مادرزادي و بیماري هاي انگلی عفونی در دوران جنینی یا ب
.تولد می باشد

P00-P04 ر فقط دمربوط به وضعیت هاي مادري موثر در فوت پریناتال می باشد و از این کدها
دیعنی بیماري یا شرایط مادر منجر به فوت استفاده می شوقسمت دوم گواهی فوت پریناتال 

 ستآورده شده ا( انتهاي کتاب)تعاریف و اصطالحات مرگ و میر پریناتال در ضمیمه جلد اول کتاب.



P00-P04
Fetus and newborn affected by maternal 
factors and by complications of pregnancy, 
labour and delivery

جنین و نوزادی كه تحت تاثیر عوامل مادری و عوارض
.تناشي از حاملگي، زايمان و وضع حمل قرار گرفته اس P00-P04

P05-P08
Disorders related to length of gestation and 
fetal growth

اختالالتي كه به دوران بارداری و رشد جنین مربوط
.مي شوند

P05-P08

P10-P15 Birth trauma صدمات هنگام تولد P10-P15

P20-P29
Respiratory and cardiovascular disorders 
specific to the perinatal period

اختالالت قلبي و تنفسي خاص دوران قبل از تولد P20-P29

P35-P39 Infections specific to the perinatal period عفونت های خاص دوران قبل از تولد P35-P39

P50-P61
Haemorrhagic and haematological 
disorders of fetus and newborn

اختالالت خونريزی دهنده و خوني جنین و نوزاد P50-P61

P70-P74
Transitory endocrine and metabolic 
disorders specific to fetus and newborn

ز اختالالت مربوط به سوخت و ساز زود گذر غدد درون ري
خاص جنین و نوزاد P70-P74

P75-P78
Digestive system disorders of fetus and 
newborn

اختالالت دستگاه گوارش جنین و نوزاد P75-P78

P80-P83
Conditions involving the integument and 
temperature regulation of fetus and 
newborn

نین و  شرايط درگیر كننده پوست و تنظیم درجه حرارت ج
نوزاد P80-P83

P90-P96
Other disorders originating in the perinatal 
period

ست  ساير اختالالت كه منشاء آنها در دوران قبل از تولد ا P90-P96



Certain conditions originating in the 
perinatal period (P00-P96)

لد شرايط خاصي كه منشا آنها در دوران قبل از تو
(P00-P96)است 

Excludes: congenital malformations, 

deformations and chromosomal 

abnormalities(Q00-Q99)

بد شكلیهاي مادرزادي، تغییر شكلها و 
(Q00-Q99)ناهنجاريهاي كروموزومي 

:ناءبه استث

endocrine, nutritional and metabolic 

diseases (E00-E90) 

ه بیماريهاي غدد درون ريز، تغذيه اي و مربوط ب
 (E00-E90)سوخت و ساز، 

injury, poisoning and certain other 

consequences of external causes 

(S00-T98)

لل آسیب، مسمومیت و ساير پیامدهاي خاص ع
(S00-T98)خارجي 

neoplasms (C00-D48) (C00-D48)نئوپالسم ها

tetanus neonatorum (A33) (A33)كزاز نوزادي 



LEAD TERM واژه راهنمای فارسي
Birth

- complicated by

- trauma

تولد
عارضه به وسیله-
آسیب-

Distress زجر
Congenital مادرزادی
Neonatal نوزادی
Jaundice زردی
Prematurity نارسي



تولدحاملگی تایک هفته پس از ( روز154) هفته کامل 22دوره زمانی : دوره پري ناتال
.تهیه شودجداگانه گواهی فوت دوره پری ناتال باید 

:قسمت مختلف4این گواهی فوت دارای 
تاریخ و ساعت تولد و مرگ• 
اطالعات مادر• 
اطالعات نوزاد• 
علل مرگ• 



:قسمت وجود دارد5در گواهی فوت پري ناتال براي ثبت علل مرگ 

• a

• b

• c

• d

• e



:بخش5علل مرگ شامل 
a . جنین یا نوزادبیماري یا وضعیت اصلی
b . نوزادجنین یا بیماري ها یا وضعیت هاي سایر
c . بودهکه موثر بر جنین یا نوزاد مادر یا وضعیت اصلی بیماري

d . که یر جنین یا نوزاد موثر بوده استمادر سایر بیماري ها یا وضعیت هاي .
e .سایر شرایط مرتبط

.قرار می گیرندQ00-Q99و P05 –P96کدهاي bو  aدر قسمت 
.قرار می گیرند P00-P04صرفا کدهاي dو Cدر قسمت 



 و در بلاوک  16طبقه بندي نمای گردناد و در فصال    19صدمات حین تولد در فصل(P10-P15)

.قرار دارند

     ه براي اجتناب از اشتباه در کدگذاري حتماً در شرح تشخیص باه رخ داد صادمه در حاین تولاد اشاار

(birth injuryاستفاده از اصطالح . )گردد

براي کدگذاري باید به واژهbirth  و متغیرinjuryمراجعه نمود.
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Low birth weight - baby weighed 1600g



 در ایندکس الفبایی واژهbirth  را پیدا میکنیم و سپس زیر واژهweight   و در زیر آن واژه
low صحت کد پیدا شده را با جلد اول بررسی و تاییدرا پیدا می کنیم و کد گذاري می کنیم

.می کنیم
Birth

-weight

- – low (between 1000 and 2499 grams) P07.1

:پاسخ

Low birth weight - baby weighed 1600g



Congenital hydrocele



 در فهرست الفبایی به واژهhydrocele  مراجعه می کنیم و زیر واژهcongenital   را پیدا می
د صحت کد پیدا شده را با جلد اول بررسی و تاییرا به آن اختصاص می دهیم  p83.5کنیم و کد 

میکنیم
 Hydrocele
 -congenital -> P83.5



Birth injury to spine



مراجعه میکنیمbirthو زیرواژه  injuryبراي پیدا کردن کد این تشخیص ابتدا به واژه 

Injury
-birth(see also Birth injury) P15.9

کاد  ذکر گردیده است و طبق توضیحات کلیات ، می بایست جهت بررسی دقیق تار see alsoهمانطور که میبینیم در پرانتز 

 spineو ساپس   injuryرا پیدا می کنیم و زیر واژه birthمراجعه کنیم ، لذا مجدد در جلد سوم  birth injuryبه 

p11.5: در نهایت کد صحیح

Birth
-injury
- - spine -> P11.5

:پاسخ
Birth injury to spine



 Fetal sepsis



مراجعه می کنیم  newbornرا در فهرست الفبایی پیدا می کنیم سپس به زیر واژه  sepsisواژه 
را اختصاص می دهیمp36.9و کد 

Sepsis

-newborn p36.9

صحت کد پیدا شده را با جلد اول بررسی و تایید میکنیم



:وضعیت هاي شامل  aبخشاگر اولین وضعیت ثبت شده در 

heart or cardiac failure, asphyxia, anoxia, ،prematurity هاي رده )باشد

P07،P20 وP21 دارنداشاره به روش مردن که)

روشونارسیصورتایندرباشد،شدهثبتbبخشدرچهوaبخشدرچهدیگريهايوضعیتو

.دهیدکدaبخشدردیگرشدهذکروضعیتاولینبهوکنیدمنتقلbبخشبهرامردنهاي



:تمرین

(a) Severe birth asphyxia، Hydrocephalus

(b) —
(c) Obstructed labour
(d) Severe pre-eclampsia



 خفگی شدید را به الینBمنتقل می کنیم و هیدروسفالی را در الینA کد گذاري می نماییم.
ترتیب صحیح کدگذاري این گواهی به شکل زیر است:

 Q03.9

 P21.0

 P03.1

 P00.0



 بخشاگر دو یا چند وضعیت درa یاc  وضعیت ثبات اولین شده بود، ثبت
کنیاد و بقیاه   جاا کدگاذاري   شده در این بخش ها را نگاه داشاته و هماان    
.کدگذاري نمائیدوضعیت ها را به بخش بعدي منتقل و در آنجا 



در اولین وضاعیت ثبات شاده    این موارد نشده باشد در ثبت  cیا aهاياگر هیچ وضعیتی در بخش • 
.کنیااااادمنتقااااال cیاااااا aبخاااااش هااااااي  بخاااااش هااااااي پاااااایین تااااار را باااااه    

( جنینی با علت نامشاخص هاي مرگ) P95کدهیچ وضعیتی ثبت نشده بود از هم bبخش اگر در • 
زودرس براي مرگ هاي ( مرگ ناشناخته ناشی از دوره پري ناتالعلل )P96.9براي مرده زایی و از کد 

.کنیداستفاده  aبخشنوزادي در 



 مثالًوضعیت هاي مربوط به مادر اگر(P04-P00)  به جنین و یا وضعیت هاي مربوط بخش در

به مادر ثبت شده باشد، هر یک را در جاي صحیح خود هاي مربوط هاي مربوط به جنین در بخش 

.و کدگذاري کنیدقرار داده 

باشد، اگر آن وضعیت مربوط ثبت شده  eبخشوضعیت هاي مربوط به جنین یا مادر اشتباهی در اگر 

به عنوان اگر مربوط به مادر است، آن را و  bبخشاضافی در عنوان وضعیت به جنین است، آن را به 

.کنیدمنتقل و کدگذاري  dبخشوضعیت اضافی در 



 اگر در گواهی فوت علت دیگري به جز کدهاي ردهP00-P04  نوشته نشده بود، در خاطa  باراي
:را کد می دهیم P96.9و براي علل مرگ ناشناخته ناشی از دوره پري ناتال P95مرده زایی 

1- کد هايP00-P04 حتما در الینC یاDنوشته شوند.
2- کدهايP00-P04 به عنوان علت زمینه اي انتخاب کردمی توان را در این حالت.

 انتخاب ارجح ترین علت از بین خط : هدفa وcاست.



نوزاد یک روزه
 a: …….

 B: پارگی کیسه آب (Fetus and newborn affected by premature rupture of membranes)

 C: …….

 D: ……..



نوزاد یک روزه
 a: …….
 B: پارگی کیسه آب (Fetus and newborn affected by premature rupture of membranes)

 C: …….
 D: ……..

را به الین ( شرایط مادر)کیسه آب در این حالت پارگیcانتقال می دهیم
 در الینa کدP96.9را به علت زنده زایی اختصاص می دهیم.
 در الینCپارگی کیسه آب را کد می دهیم.
 پارگی کیسه آب: علت زمینه ايP01.1

a: P96.9
b:
c: پارگی کیسه آب
d: ……..



نوزاد یک روزه
 a:زایمان زودرس
 b: پارگی کیسه آب (Fetus and newborn affected by premature rupture of 

membranes)0

 c: خونریزي ریوي
 d: ……..



نوزاد یک روزه
 a:زایمان زودرس
 b: پارگی کیسه آب (Fetus and newborn affected by premature rupture of membranes)0

 c: خونریزي ریوي
 d: ……..

 را به الین ( شرایط مادر)در این حالت پارگی کیسه آبc انتقال می دهیم و زایمان زودرسpremature  را به الینb
.(منتقل می شوندbبه الین p07در صورت وجود علت دیگري در بخش اول گواهی فوت کد هاي رده : 1قانون)انتقال می دهیم 

 و خونریزي ریوي را به الینaانتقال می دهیم.
 در الینa  کدP26.9الین و. اختصاص می دهیمb کدP07.3
 در الینC پارگی کیسه آب را کدP01.1می دهیم.
 خونریزي ریوي : علت زمینه اي ( انتخاب کد ارجح از بین الینa وc)

a:خونریزی ریوی

b:زایمان زودرس

c: پارگی کیسه آب
d: ……..



thick meconium, asphyxiaThick meconium, Asphyxia

Twin pregnancy 



تدر گواهی فوت مذکور در الین اول، دو تشخیص تیک مکونیوم و آسفیکسی نوشته شده اس.
 ذاري مای  طبق قانون دوم پریناتال اولین و اصلی ترین وضعیت را در الین اول نگه می داریم و کد گا

نماییم و بقیه وضعیت ها را به الین دوم منتقل مینماییم
Thick meconium P24.0
Asphyxia P21.9

Twin pregnancy 

 براي کدگذاري وضعیت دوقلویی در نگاه اول و در فهرست الفبایی به کدO30.0  می رسیم اما باید
و باراي قسامت   کرد اسرتفاده کنریم     Oهیچ عنوان نباید ازدقت کنیم که در گواهی پریناتال به 

C,D فقط از کدهای فقط و ( وضعیت مادرانه)گواهی فوتP00-P04    استفاده میکنایم لاذا کاد
P01.5را به عنوان وضعیت مادري کدگذاري میکنیم

 مهمترین وضعیت الین براي تعیین علت زمینه ايAیاC      را تعیین مری نمراییم کره در ایرن
.علت زمینه ای می باشدP24.0گواهی 



IMMATURITY

BREAST CANCER

960نوزاد 
Cancer chemotherapyگرمی



960در الین اول گواهی فوت نارسی ذکر شده است که کد با توجه به وزن نوزاد که gr  می باشد کاد
P07.0 ماادر باه علات سارطان     کماوتراپی  "را می دهیم در الین دوم بخش نوزادي ذکر گردیده است

ل می کنیم که  مطابق قانون چهارم پریناتال ابتدا وضعیت مادرانه را به بخش مربوط به خود منتق"سینه
 REASTمیتاوانیم . را باه ایان وضاعیت اختصااص مای دهایم      P04.1و ساپس کاد    Cیعنی الیان 

CANCER را به عنوان سایر شرایط مرتبط کدگذاري نماییم
 برای تعیین علت زمینه ای می بایست مهمترین وضعیت الینA یاC  باا توجاه   را انتخاب کنیم

در صورت وجود علت مهم ) اشاره به روش مردن دارد و جز کدهاي غیرمجاز  Aبه این که وضعیت الین 
را باه عناوان   P04.1براي علت زمینه اي مای باشاد   (2جلد 110دیگري در گواهی فوت بر مبناي ص 

.علت زمینه اي انتخاب می کنیم



960نوزاد 
گرمی



نماییممطابق با قانون اول پریناتال نارسی را در الین دوم و انسفالوسل را در الین اول کد گذاري می
 Encephalocele Q01.9

 prematurity  P07

 خونریزي واژینال را در الینC  وضعیت هاي مادر، کدگذاري می کنیمP00.9

 مهمترین وضعیت الینa  یعنیQ01.9را به عنوان علت زمینه اي فوت تعیین می نماییم.



.استفاده کرد17و 16می توان از کدهاي فصل فقطدر گواهی هاي فوت زیر هفت روز 1.

در گواهی فوت هاي باالي هفت روز در صورتی که نوزاد زیر یک ماه باشد و پزشک در گواهی ف. وت  2
16ل علتی که نشان دهنده زودرس بودن و یا نارس بودن نوزاد نوشته باشد، می توان از کدهاي فص

.استفاده کرد
.30 .ثانیه زنده بودن نوزاد نشان دهنده زنده زایی است3
براي جنین زیر . .هفته نباید گواهی صادر شود422



پایان فصل شانزدهم



Congenital malformation,deformations and 

chromosomal abnormalities(Q00-Q99)



.بلوک وجود  دارد11در این فصل 

بدشکلی های مادرزادی سیستم عصبی

Congenital malformations of the nervous system(Q00-Q07)

بدشکلی های مادرزادی چشم، گوش، صورت و گردن

Congenital malformations of eye,ear,face and neck(Q10-Q18)

بدشکلی های مادرزادی سیستم گردش خون

Congenital malformations of the circulatory system(Q20-Q28)

بدشکلی های مادرزادی سیستم تنفسی

Congenital malformations of the respiratory(Q30-Q34)

شکاف لب و شکاف کام

Cleft lip and cleft palate(Q35-Q37)



سایر بدشکلی های مادرزادی سیستم گوارشی

Other congental malformations of the digestive system(Q38-Q45)

بدشکلی های مادرزادی اندام های تناسلی
congenital malformations of genital organs (Q50-Q56)

بدشکلی های مادرزادی سیستم ادراری

congenital malformations of The urinary system (Q60-Q64)

بدشکلی های مادرزادی و تغییر شکل های سیستم عضالنی اسکلتی

congenital malformations and deformations of the musculoskeletal 
system(Q65-Q79)

سایر بدشکلی های مادرزادی

Other congental malformations(Q80-Q89)

ناهنجاری های کوروموزمی غیرقابل طبقه بندی در جای دیگر

Chromosomal abnormalities, not elsewhere classified(Q90-Q99)



.ین فصل شامل موارد زیر نمی باشدا

(E70-E90)اختالالت سوخت و ساز هنگام تولد 



.طبقه بندی دو جانبه در این فصل کاربرد ندارد



:تعاریف
کاملتدرنرمالوضعیتازانحرافشود،میاطالقنیزتولدنقصآنبهکهمادرزادیناهنجاری*

Spinal)دوشاخهمهرهستونمانند)اندامیاساختار bifida)کانالشدنبستهدرنقصازناشی
.وندشمیایجادزاجهشموادوژنتیکیعوارضدلیلبهاختالالتاین.دهدمینشانرا(نخاع

رویتکاملروندطیدرهستندزادیدرونهایناهنجاری(malformations)هابدشکلی*
.استمتغیرنیزآنهاعودخطرنمایند،درگیررااندامچندیایکاستممکنودهندمی

راواخدرمعموالاسترممیفشارآنهابروزعلتشایعترینکه(deformities)هاشکلتغییر*
ناهنجاریبصورتمعموالهاوضعیتاین.شوندمیایجادمکانیکیعواملنتیجهدرجنینیدوره
هابدشکلیهبنسبت.شوندمیایجاد(پاچنبریمثل)بدنوضعیتظاهریاساختارشکل،درهایی
املعومادریعواملبرعالوهاما.هستندبعدیهایبچهدرعودکمتربسیارخطرباهمراهاکثرا
.باشدموثرموارداینایجاددرمیتواندنیز(...وچندقلوئیاولیگوهیدرامینوس،نظیر)جفتی/جنینی



.شوندماصلدیگریبیماریازمادرزادیهایناهنجاریاستغیرمحتملبسیار*

مادرزادیعنوانبپزشکیگواهیدراگرمتیاند،شدهبندیدستهفصلایندرکههاییوضعیتبرخی
:مانندشوندمیگرفتهنظردرمادرزادیباشندنشدهمشخص

یص،تشخشرحدرصورتیکهدر.باشداکتسابینمیتواندوداردمادرزادیماهیتکهکامشکاف
نیزعال مپزشکبامشورتوباشدنشدهارائهوضعیتبودناکتسابیومادرزادیمورددراطالعاتی
.گیردمیقرارمدنظرICD10فرضپیشنبود،راهگشا



Diverticulum of esophagus

Diverticulum of stomach



Diverticulum)مریدیورتیکول of esophagus)مادرزادیوضعیتیکبعنوان(Q39.6)

میشودکدگذاری

Diverticulum)معدهدیورتیکولدرحالیکه of stomach)شودمیگرفتهدرنظراکتسابی

(K31.4)



واژه های راهنما

.کردجستجوزیرراهنمایهایواژهتحتتوانمیرازادیمادرهایناهنجاریاغلب

anomaly

malformation

Deformity

Defect



:م ال 

Atrial septal Defect (ASD)

نقص دیواره مادرزادی



:پاسخ

Atrial septal Defect (ASD) Q21.1

مادرزادیدیوارهنقص

Defect

-atrial septal Q21.1



Q00-Q07 بدشکلی های مادرزادی سیستم عصبی

.استشدهبندیطبقهبلوکایندرفقراتستونومغزمادرزادیبدشکلی

سرمعمولغیربودنکوچکعصبی،بافتفتق،(Anencephaly)عصبیبافتفاقدجمجمه

(Microcephaly)،مادرزادیطوربهجمجمهدرنخاعی–مغزیمایعتجمع

(congenital hydrocephaly)دشونمیمحسوببلوکایندرشدهبندیطبقههایوضعیتاز.

:  م ال 
Sacral spina bifida with hydrocephalus

اسپینا بیفیدای خاجی همراه با هیدرو سفالی



:  پاسخ 
Sacral spina bifida with hydrocephalus Q05.3

اسپینا بیفیدای خاجی همراه با هیدرو سفالی

Spina bifida 

-sacral

--with hydrocephalus Q05.3



Q10-Q18بدشکلی های مادرزادی چشم ، گوش ، صورت و گردن

مان بدشکلی چشم، گوش، صورت و گردن به علت فشار داخل رحم و فشار حین زای

:  رده های این بلوک عبارتند از . طبقه بندی شده است Q67در 

Congenital cataract:                                               مثال

Q10-Q15

Q10-Q15 

Q10-Q15

گوش

چشم

صورت و گردن

Bat ear:                               م ال 

گوش برجسته

Macrostomia:                    م ال 

بزرگی بیش از اندازه دهان



Q10-Q18بدشکلی های مادرزادی چشم ، گوش ، صورت و گردن

Congenital cataract Q12.0:                                  پاسخ

Q10-Q15

Q10-Q15 

Q10-Q15

گوش

چشم

صورت و گردن

Bat ear Q17.5:                                                         پاسخ

Macrostomia:                                               پاسخ Q18.4



Q20-Q28 بدشکلی های مادرزادی سیستم گردش خون

رده بعد بدشکلی های عروق خونی را در بر می 4رده اول بد شکلی های قلب و دریچه های قلبی و 5

.گیرد 

:م ال

congenital mitral stenosis



Q20-Q28 بدشکلی های مادرزادی سیستم گردش خون

:پاسخ

congenital mitral stenosis Q23.2

Stenosis

-mitral

--congenital   Q23.2



Q30-Q34بد شکلی های مادرزادی سیستم تنفسی

نی ، بدشکلی های مادرزادی اندام های مختلف سیستم تنفسی شامل بی
.ود حنجره ، نای و نایژه ، ریه ، پرده جنب و میان سینه در این بلوک می ش

م ال
Congenital perforated nasal septum
پارگی مادرزادی تیغه بینی



Q30-Q34بد شکلی های مادرزادی سیستم تنفسی

نی ، بدشکلی های مادرزادی اندام های مختلف سیستم تنفسی شامل بی
.ود حنجره ، نای و نایژه ، ریه ، پرده جنب و میان سینه در این بلوک می ش

:پاسخ

Congenital perforated nasal septum  Q30.3

Perforation, perforated

-nasal

--septum

---congenital   Q30.3



Q35-Q37شکاف لب و شکاف کام

هایوضعیتبودنطرفهدوویکطرفهبلوکایندرموجودرده3در

.استشدهدادهنشانمتفاوتکدهایبامادرزادی

:دهندمیتشکیلرازیرمواردبلوکایندرموجودهایوضعیت

Cleft)کاممادرزادیشکاف palate)ردهدرQ35استشدهبندیدسته.

بندیدستهQ36ردهدربودنمیانییاطرفهدویایکاساسبرکهلبشکاف

.استشده

بندیطبقهQ37ردهدرمختلفحاالتبالبشکافوکامشکافازترکیبی

.شودمی



Q38-Q45  سایر بدشکلی های مادرزادی سیستم گوارشی

وقانی در سه رده ابتدای این بلوک بدشکلی های مادرزادی سیستم گوارش ف

مل رده بعد بقیه قسمت های سیستم گوارشی شا5طبقه بندی شده اند و در 

امل  روده ها، کیسه صفرا ، مجاری صفراوی و کبد و همچنین سایر اندام ها ش

.  پانکراس مورد توجه قرار می گیرند 

:م ال 

Congenital trachea-oesophageal fistula



Q38-Q45  سایر بدشکلی های مادرزادی سیستم گوارشی

:پاسخ

Congenital trachea-oesophageal fistula   Q39.2

Fistula 

-tracheoesophageal

--congenital  Q39.2



Q50-Q56بدشکلی های مادرزادی اندام های تناسلی

رده بعد مربوط به جنس 3رده اول مربوط به جنس مونث و 3رده موجود در این بلوک ، 7از مجموع 

.مذکر و رده آخر وضعیت ها مربوط به جنس نامشخص و دو جنسی کاذب را به خود اختصاص می دهد 

:م ال 

Undescended testis   Q53.0

بیضه نابجا

Undescended

-testis Q53.0



Q60-Q64بدشکلی های مادرزادی سیستم اداری

. رده بدشکلی های مادرزادی کلیه را پوشش می دهد 3رده این بلوک 5از مجموع 

:م ال 
Congenital Absence of ureter   Q62.4
عدم ایجاد مالب

Absence

- Ureter (Congenital)  Q62.4



Q65-Q79لتی  بد شکلی های مادرزادی و تغییر شکل های سیستم عضالنی اسک

:م ال 

Congenital dislocation of both hips    Q65.1

دررفتگی مادرزادی مفصل ران، دو طرفه

Dislocation

-hip

--congenital

---bilateral



Q80-Q89 سایر بد شکلی های مادرزادی

:م ال 

Persistent thyroglossal duct  Q89.2

مجرای دائمی تیروییدی زبانی

Thyroglossal

-duct , persistent    Q89.2

Q90-Q99ر ناهنجاری های کوروموزمی غیر قابل طبقه بندی در جای دیگ

.تنها این بلوک به ناهنجاری های کروموزومی اختصاص یافته است 

:م ال 

Fragile X syndrome  Q99.2

شکننده  Xکروموزوم 

Syndrome

-fragile X Q99.2



دومجلد140ص:کروموزومیاختالالتوهابدشکلی،مادرزادیناهنجاریهایدستورالعمل

شوندمیظاهرزندگیبعدیمراحلدرمادرزادیهایوضعیتبرخیتظاهراتاینکهلحاظبه
استاستفادهقابلسنیهایگروهتعیینبرایفصلاینکدهای

نایکهزمانیشوندگرفتهنظردرمادرزادیصورتبهتوانندمیزیربیماریهایوهاوضعیت
نایاینکهبرمبنیاینشانههیچوباشندشدهمرگبهمنجرشدهذکرسنیندرهاوضعیت
.باشدنداشتهوجوداندآمدهبوجودتولدازبعدبیماریها

Under I year : aneurysm, aortic stenosis , atresia, atrophy of brain. Cyst of

brain, deformity, displacement of organ, ectopia, hypoplasis of organ,

malformation, pulmonary stenosis, valvular heart disease .

اری یا تغییر فقدان سوراخ یا دهانه طبیعی، تنگی آئورت، آنوریسم، کیست مغز، ناهنج:  زیر یکسال
یا عضو، شکلی، تغییر محل عضو، ناهنجاری جای عضو یا قسمتی از بدن، رشد ناکامل یک بافت

ناهنجاری یا بدشکلی یا تنگی سرخرگ ششی، بیماری دریچه قلب



دومجلد140ص:کروموزومیاختالالتوهابدشکلی،مادرزادیناهنجاریهایدستورالعمل

نایکهزمانیشوندگرفتهنظردرمادرزادیصورتبهتوانندمیزیربیماریهایوهاوضعیت

نایاینکهبرمبنیاینشانههیچوباشندشدهمرگبهمنجرشدهذکرسنیندرهاوضعیت

.باشدنداشتهوجوداندآمدهبوجودتولدازبعدبیماریها

Under 4 weeks : heart disease NOS, hydrocephalus NOS.

نامشخصهیدروسفالیونامشخص،قلبیهایبیماری:هفته4زیر

یرودررابیمارییاوضعیتیکبودنمادرزادیمشخصطوربهکنندهگواهیپزشکاگرحتی

نسهمچنینمرگوقوعوبیماریشروعبینزمانیفاصلهولیباشد،نکردهذکرفوتگواهی

.ائیدنمکدگذاریگرفته،نظردرمادرزادیصورتبهراوضعیتآنکهباشداینبیانگرمتوفی



دومجلد140ص:کروموزومیاختالالتوهابدشکلی،مادرزادیناهنجاریهایدستورالعمل

وزنیمکناکام،حاملگینارس،نیافته،بلوغذکرباهمراهریههایپوپالزی:نوزادمرگگواهیدر

(نوزاددراولیهبصورتهاریهناقصاتساع)P28.0صحیحکد:تولدهنگامدر

(.دهیمنمیراریهدیسپالزیوهیپوپالزیQ33.6کد)



پایان فصل هفدهم



آسیب ،مسمومیت ها و سایر پیامدهای علل خارجی

injury, poisoning and certain other  

consequences of external causes (S00-T98)



  انواع آسیب ،مسمومیت و پیامدهای خارجی علل بیماری و مر   انتظار می رود همکاران

را بدانند 

 آسیب ،مسمومیت و پیامدهای خارجی علل انتظار می رود همکاران  بلوک های مربوط به

را بدانند بیماری و مر   

  را  در تعیین علت زمینه ای را بدانندی استثنا های این فصل انتظار می رود همکاران

 این فصل آشنایی داشته باشندواژه های راهنمای انتظار می رود همکاران با.

انتظار می رود همکاران كد های غیرمجاز این فصل در تعیین علت زمینه ای را بدانند



اینهایردهپردازد،میواردهصدماتوهاآسیبماهیتبهفصلاین
T00-T99وS00-S99:شاملفصل

هایكدS:مشخصمواضعبههاآسیبمختلفانواعكدگذاریبرای
بدن

هایكدT:بدنمتعددنواحیبههاآسیبمختلفانواعكدگذاریبرای-
عللپیامدهایوهامسمومیتها،سوختگی–بدننامشخصنواحی
خارجی

بهبایدصدماتاینكنندهایجادعواملوعللگذاریكدبرای:1نکته
(V01-Y98)كدهای.نمودمراجعه20فصل

گواهیمختلفهایالیندرتواندمیفصلایندرشدهذكرعلل:2نکته
مر (ایزمینهعلت)اصلیعلتبعنوانهرگزولیشودثبتفوت

.شودنمیانتخاب



تمام آسیب ها ، مسمومیت ها و پیامدهای علل خارجی در این  

می  قرار دارد فقط موارد زیر در این گروه طبقه بندی نفصل
.شود

birth trauma (P10-P15) (وضع حمل )آسیب و صدمات زایمانی 

fracture
- pathological (M84.4)
- with osteoporosis (M80-.)
- stress (M84.3)

:های شکستگی 

پاتولوژیکی -

با پوکی استخوان-

دراثر فشار ضربه-

malunion of fracture (M84.0) خوردن شکستگیبدجوش 

nonunion of fracture 
[pseudoarthrosis] (M84.1)

(آرتروز کاذب)جوش خوردن شکستگیعدم 

obstetric trauma (O70-O71) ماماییآسیب 



S دبرای کدگذاری انواع مختلف صدمات مربوط به مواضع مشخص بدن می باش:کد



Tیل  برای کدگذاری صدمات نواحی متعدد بدن یا صدمات نواحی نامشخص بدن، صدمات از قب:کد
سوختگی ، مسمومیت و سایر پیامدهای مشخص ناشی ازعلل خارجی درنظر گرفته شده است



برای جستجوی كد ها در ( ماهیت صدمه)تعدادی از واژگان كلیدی 
:این فصل 

BURN :آسیب و سوختگی ناشی از آتش و مواد داغ....
CORROSION:آسیب و سوختگی ناشی ازموادشیمیایی، اسید ها، آهك......

Poisoning: مسمومیت
FRACTURE  : شکستگی(FX)
Contusion : له شدگی

rupture : پاره شدن-Traumatic tear  :پاره شدن یك  ارگان داخلی به علت ضربه
Laceration :  پاره شدن-Avulsion :   کنده شدن-CUT :   بریده شدن

Blast injuries : صدمات ناشی از موج انفجار
puncture :سوراخ شدن یک ارگان

Dislocated  : در رفتگی-Excoriation :   خراشیدگی-Bruise :  كوفتگی-
Abration : سائیدگی

Blister nonthermal : تاول های غیر حرارتی
Insect Bite :نیش حشرات غیر سمی



:مرحله  2شامل 

به واژه مربوط به ماهیت صدمه مراجعه و در از ایندكس الفبایی:  كد ماهیت صدمه-1
.زیر آن عضو صدمه دیده انتخاب می شود

(كه بعداً توضیح داده می شود20فصل )كد علت خارجی صدمه تعیین -2



ییکنتوانوباشدشدهگزارشمتعددصدماتکهدرمواردی
دادهاختصاصکدنمود،انتخاباصلیوضعیتبعنوانراازآنها
:گرددمیمشخصزیرهایروشبهشده



مثال :کدانتخاب

Fracture
-femur
--multiple  S72.7

صفحه  : چهارمرقم
جلد اول913
).7(

( عضو)موضع و ( یک صدمه ذکر شده مثال شکستگی) ماهیت صدمه یکسان 
استصدمه دیده یکسان 

شکستگی متعدد استخوان ران: مثال



شکستگی متعدد  استخوان لگن

پاسخ
Fracture 
-multiple
- - pelvis

S32.7

Fracture
-Pelvis
-- multiple S32.7



مثال :کدانتخاب حالت

Injury
-multiple
--arm  S49.7

«  7..»رقم چهارم
آخرین رده در

مربوط به هر 
بلوك 

دریکفقط صدمات متعدد با ماهیت های متفاوت  
ستیبوجودآمده باشد،دراینصورت کدگذار بایموضع 

پارگی عضالت بازو،شکستگی استخوان :مثال
...بازو،پیچش عضالت بازوو



شکستگی دست، سوراخ شدگی دست، پیچش عضالت دست

:پاسخ

Injury
-Multiple
-- hand  

S69.7



مثال :کدانتخاب حالت

Fracture
-multiple site 
T02.8

از رده های
مناسب
T00-
T05

ولیماهیت یکسان با صدمات متعدد 
بدن گزارش شده مواضع مختلف در

باشد، 
شکستگی های متعدد :مثال

...درسر،گردن،کمر،دست و



زخم بازدست، انگشتان، پا

:پاسخ
Wound, open

-Multiple    
T01.9 





مثال :کدانتخاب حالت

Injury
-multiple sites 
T07

T07از رده   صدمات متعدد نامشخص گزارش 
د ازنظرماهیت گزارش شده باشد،کدگذارک

.اختصاص دهیدT07رده
نصدمات متعدد در نواحی مختلف بد:مثال



زخمیاسطحیجراحاتهمراهبهداخلیهایارگاناگرصدمه:1یادآوری
بهراداخلیهایارگانصدماتبایستیباشد،شدهگزارشبازهای

.نمودکدگذاریونمودهانتخاباصلیوضعیتعنوان

یکهمراهبهصورتوجمجمهاستخوانهایاگرشکستگی:2یادآوری
لداخصدمهبایدباشد،شدهگزارشآنبامرتبطایجمجمهداخلصدمه

.نمودکدگذاریوانتخاباصلیوضعیتعنوانبهراایجمجمه



سرصدماتسایرهمراهبهایجمجمهداخلاگرخونریزی:3یادآوری
راایجمجمهداخلخونریزیبایستیکدگذارباشد،شدهگزارش
.نمایدکدگذاریوانتخاباصلیوضعیتبعنوان

موضعهمانبازهایزخمباهمراههاشکستگیاگر:4یادآوری
عیتوضبعنوانراشکستگیبایستیکدگذارباشد،شدهگزارش

.نمایدکدگذاریوانتخاباصلی

اثردربدنداخلیهایارگانبهصدمهکهمواردیدر:5یادآوری
بینی،دهان،)بدنطبیعیمجاریراهازخارجیجسمیکورود
دکسایندررامناسبکدبایستیکدگذارباشد،آمدهبوجود(مقعد

و–Foreignآنزیردروbodyعنوانیواژهزیردرالفبایی
Entering through orifice--نمایدجستجو.



كدهای این فصل بعنوان علت زمینه ای مر  انتخاب : تاكید مجدد 
نمی شود



External causes of morbidity and mortality 
(V01-Y98)

علل خارجی بیماری و مرگ و میر



  را تعاریف و واژه های راهنمای علل خارجی آسیب و صدمات انتظار می رود  همکاران

بدانند 

 را بدانند سوانح و حوادث انتظار می رود همکاران  بلوک های مربوط به

  را  در تعیین علت زمینه ای را بدانندی استثنا های این فصل انتظار می رود همکاران

  كدهای سوانح و حوادث عمدی و غیر عمد باشند  انتظار می رود همکاران قادر به تعیین

.این فصل آشنایی داشته باشند

انتظار می رود همکاران كد های غیرمجاز این فصل در تعیین علت زمینه ای را بدانند



  در ثبت علت خارجی صدمات، آسیب ها و مسمومیت ها  باید حداقل موارد زیر مشخص
:باشد

قصد حادثه . 1(intent )عمدی، غیر عمدی و نامشخص

مکانیسم حادثه . 2(mechanism of injury )  سوختگی، سقوط، غرق شدگی، برق
...گرفتگی و 

مکان وقوع حادثه . 3(place of occurrence )) 5و 4رقم)

شیء، ماده یا عامل دخیل در حادثه . 4(object)

فعالیت فرد در هنگام حادثه . 5(activity( )4رقم)



 داردبودن حادثه اشاره عمدییاتصادفیقصد حادثه به.
 درICD قصد حادثه  اهمیت زیادي دارد و صدمات بر اساس قصد

:اندبه صورت زیر تقسیم بندي شده 
V01-X59حوادث تصادفی یا غیر عمدي -1◦

X60-X84حوادث عمدي با قصد آسیب به خود -2◦

X85-Y09حوادث عمدي، با قصد آسیب به دیگران ◦

Y35-Y36حوادث به دلیل مداخله قانونی◦

Y10-Y34حوادث با قصد و نیت نامشخص -3◦

عوارض اقدامات جراحی و پزشکی◦
Y85-Y89پیامد علل خارجی ◦



(شلیك اسلحه گرم )تصادفی(W34 )
(X74)خودكشی به قصد( شلیك اسلحه گرم)
(شلیك اسلحه گرم ) قتلبه قصد(X95)
(شلیك اسلحه گرم ) قصد نامشخص با(Y24)
(شلیك اسلحه گرم ) در درگیری با پلیس(Y35.0)
(  Y36.4)عملیات جنگی در ( شلیك اسلحه گرم)
واژه راهنما  :

Discharge

War operations



    كد های این فصل برای علت های خارجی آستیب هتا و صتدمات
V01-Y98و شامل رده های . انتخاب می شود 

كدهای این فصل همراه كدهای سایر فصول قابل استفاده است  .
   19اكثرا ماهیت ، وضعیت و ماهیت پیامد علل ختارجی در فصتل

.طبقه بندی شده است
  انتختاب   20و 19هتر دو فصتل   ترجیحا باید براستاس  علل مر

.می باشد20شود ولی كد علت زمینه ای كدی از فصل 
 بیمتاری و متر  و میتر از گتروه هتای      پیامد علل ختارجی  برای

Y85-Y89استفاده می شود.




م در این فصل تقسیم بلوك ها بر اساس علت خارجی صدمه تقسی
:شده و در کدگذاری باید همواره به این نکات توجه داشت

رد در این فصل مو.. مکان وقوع حادثه ، فعالیت فرد هنگام حادثه و-1
.توجه قرار گرفته است

تعیین رقم چهارم در بلوك ها متفاوت است و باید به توضیح-2
.ابتدای بلوك توجه داشت

 گروه هاي در:رقم چهارمW00-Y34  بجزY07.-  وY06.- بیانگر
...(خانه، موسسه اقامتی، مدرسه و )مکان وقوع علت خارجی

جلد اول992صفحه











Accidental
Intentional self-harm

Assault

بدون عمد–اتفاقی 
(خودکشی)آزاري عمدي خود

(قتل و خشونت)دگرآزاري

Transport accidents
Pedestrian

occupant

تصادف وسیله نقلیه
عابر پیاده
سرنشین 

Falls

drowning and submersion

سقوط
شدن و غوطه خوردنغرق

Legal intervention

operations of war

قانونیمداخله
عملیلت جنگی





  تصادفات وسیله نقلیه(Vo1-V99 )زمینی، هوایی، دریایی
 گروه تقسیم شده است 12این بلوک به.
 کد(Vo1-V89 )اشاره به حوادث حمل و نقل زمینی دارد  .
  تعاریف  کاربردي و مهمی در خصوص حوادث حمل و نقل  جهت تعیین

مانند  . نوشته شده است «z»تا « a»کد دقیق  در ابتداي  بخش با عنوان 
جلد اول997صفحه ...  و ( a)تعریف حادثه ترافیکی

در صورت بروز تصادفات وسیله نقیله با : ( Vo1-V99)استثناء کدهاي 
می  یکی از شرایط زیر این موارد در گروه تصادفات وسیله نقیله قرار ن

:گیرند
.a حمله به وسیله نقلیه موتوري  /هجومY03.-

.b واقعه با نیت نامعلومY32-Y33

.c خودآزاري عمديX82-83

.d  تصادفات نقلیه ناشی از سیل و طوفانX34-X38



ستبهترین روش براي کدگذاري تصادفات حمل و نقل زمینی، مراجعه به جدول تصادفات ا.
ادف کامل ترین فرم براي کدگذاري دقیق تصادفات، فرم هاي مربوط به صورت سانحه تص

.است که توسط پلیس راهنمایی و رانندگی یا کالنتري تکمیل می گردد







 تصادف هاي غیربرخوردي، اشاره به آسیب قربانی در اثر
:مواردي چون

خارج شدن از جاده، پرت شدن از اتومبیل، از (واژگونی)چپ شدن ،
(یسرعت باال یا خواب آلودگ)دست دادن کنترل اتومبیل و سقوط 

 Overturning, ran off road or roadway, loss of 
control, thrown from, ejected from, fell from

 شود، دیگر به عنوان منجر به تصادف نکته اگر حوادث فوقnon-
collision accidentدر نظر گرفته نمی شوند.



traffic  or non-trafficبودن      ( ترافیکی یا غیر ترافیکی)نوع تصادف 

اده و ، تصادفاتی است که در بزرگراه، جمنظور از تصادف ترافیکی
( بطور عمتوم بتراي تتردد استتفاده متی شتود      )خیابان هاي عمومی 

(V87و V10-V82) گروه .اتفاق افتاده باشد،
اگر مکان وقتوع تصتادف مشتخص نشتده باشتد، تصتادف را       : نکته

.در نظر بگیریدترافیکی
  ز ، تصتادفاتی استت کته  در غیتر ا    منظور از تصادف غیتر ترافیکتی

بزرگراه، جاده و خیابان هاي عمومی اتفاق افتتاده باشتد و معمتوال    
مثل جاده معدن، فرودگاه، پادگتان  )اشاره به جاده هاي اختصاصی 

گررروه .دارد.... ، راه جنگلتتی، پارکینتتگ و محوطتته اختصاصتتی، و ...(
(V83-V86 )



:کدگذاري تعیین علت زمینه اي
- I (a) Hemorrhage 

-(b) Injury of chest, lungs, and fractured ribs 

-(c) Motorcycle driver collision with tree in highway   

رجوع به بخش دوم ایندکس الفبایی

ما را ارجاع به واژه icdرا جستجو میکنیم ، Collisionابتدا واژه 

Accident,transportارجاع می دهد.
Accident

-Transport
--Motorcycle rider
-- - collision 
-- - - - fixed or stationary object 
-V27.4

اولجلد1010صفحه :رقم چهارم 



a) Hypothremia
کاهش دماي بدن

b) Exposure of cold                                                  قرار گرفتن در
معرض سرما

c) Driver of car .left the road , rolled down embankment and 
trapped in car for 3 days

روز در  3راننده از جاده منحرف شد و ماشین در خاکریز سقوط کرد و راننده 
.ماشین محبوس بود

راننده ماشین بدون برخورد با وسیله نقلیه صدمه دیدهV48.0: علت 
Accident
-transport
--car accupant
---noncollision

جلد اول1014صفحه 



:شامل علل حوادث غیر عمدی زیر
(  W00-W19)سقوط، کد*
(W20-W49)قرار گرفتن در معرض نیروهاي مکانیکی بی جان،  کد *
(W50-W64)قرار گرفتن در معرض نیروهاي مکانیکی  جاندار،  کد *
(  W65-W74)غرق شدن یا غوطه ور شدن در آب به صورت تصادفی *
سایر موارد تهدید کننده تنفسی که به صورت تصادفی اتفاق می افتد *
(W75-W84  )
(  W85-W99)…قرارگرفتن در معرض جریان برق، اشعه و حداکثر دماي *
(X00-X09)قرار گرفتن در معرض دود،آتش و شعله هاي آتش*
(X10-X19)تماس با حرارت و مواد داغ*
(X20-X29)تماس با حیوانات و گیاهان سمی *
(X30-X39)قرار گرفتن در معرض نیروهاي طبیعی *
(X40-X49)مسمومیت تصادفی بواسطه قرار گرفتن در معرض مواد سمی *
(X50-X57)فعالیت بیش از حد مسافرت و محرومیت *
قرار گرفتن در معرض سایر عوامل نامشخص به صورت غیر مترقبه*
(X58-X59)



: نکات 
 ، در کدگذاري افتادن واژه رهنماFall(falling) است و متغیرهايfrom,

intoو ,inو 
در کدگذاري باید به سطح  ارتفاعی سقوط توجه شود  .

:موارد زیر علیرغم ذکر سقوط در این گروه قرار نمی گیرند(:استثنا)
  دگر آزاري(Y01-Y02) :Assault
 سقوط از حیوانV80.-:Accident 
 سقوط از ساختمان در حال سوختنX00.- :Exposure
 سقوط بداخل آتشX00-X04 وX08-X09 :Exposure
 سقوط بداخل آب همراه با غرق شدن و غوطه خوردنW65-W74  :

Drowning
 سقوط از ماشین آالت حین کارW28-W31 :Contact
 سقوط از وسیله حمل و نقلV01-V99 :Accident 
  سقوط خود آزاريX80-X81 :Self- harm

مواردي دیگر از استثنا هست که در کدهاي اختصاصی سقوط ذکر شده



آمبولی ( الف 
شکستگی لگن( ب
fall from bridgeافتادن از پل  ( ج 

W13کد علت زمینه ای 



: کلیات 
یرو  منشا ناین بلوك  به دامنه وسیعی از آسیب های تصادفی  اشاره دارد که 

.انسان یا حیوان نیست
:شامل 

بابرخورداجسام،اصابتچیزی،بینکردنگیرمثلمواردیازناشیآسیب
.(W20-W23)حیوانیاانساننیرومنشابجزاجسام،سقوطواجسام
Struck-Caught:معمولراهنمايهايواژه

بینی در اثر برخورد با دیوارشکستگی -ساختمان از آجر سقوط :مثال 

 به دلیل  تماس با ابزارها و ماشین آالت آسیب(W31–W24)
contact: هاي راهنماي معمولواژه 

کومبایندست در هنگام کار با قطع : مثال 



(W34تا W32) دارد به دلیل شلیك تصادفی تفنگ اشاره آسیب 
discharge:   راهنماواژه 
اصابت -جنگل اصابت تیر تفنگ بادي به صورت در : مثال 
در هنگام کارکالشینکف گلوله  تصادفی 

 انفجار یا تركیدن وسایل (W40 تاW35)
Explosion-rupture:   راهنماي معمولواژه 

ر زودپز دترکیدن -تعمیرگاه  ترکیدن سیلندر گاز در : مثال 
آشپزخانه در منزل



 ده ناشی از ارتعاش، صدا و فشار هوای مکانیکی تولید شآسیب
( W41تا W43)و وسایل توسط ابزارها 

Exposure:   هاي راهنماي معمولواژه 

آسیب شنوایی ناشی از صداي زیاد  مته مکانیکی: مثال 

 خارجیآسیب تصادفی با جسم(W45 وW44  )
Foreign body:   راهنماي معمولواژه 

گلو خار ماهی در گیرکردن : مثال 



(  W50-W64)قرار گرفتن در معرض نیروهاي مکانیکی  جاندار   

ن یا  تصادفی به دلیل تماس با نیروهای مکانیکی  با منشا انسااین بلوك به صدمات
.حیوان اشاره دارد

تماس با حیوانات سمی در این بلوک قرار نمی گیرد:نکته 
لگد اسب  –گاز گرفتن تمساح : مثال 

مواردي که در این گروه قرار نمی گیرید: استثنا 
(گاز، نیش یا جاي نیش ) سمیX20-X29Contact:

 دگرآزاريX85 -Y09  :Assult

 مورد اصابت قرار گرفتن توسط شیئW20-W22: Struck  ،
Striking against



این بلوك به صدمات تصادفی به دلیل غرق شدن یا غوطه ور
.شدن داللت دارد

(:استثنا)مواردي که در این گروه قرار نمی گیرید
 نیروهاي طبیعیX34-X39

 تصادف وسیله نقلیهV01-V99

 آبی  نقلیهتصادف وسیلهV90-V92



ار قرارگرفتن در معرض جریان برق، اشعه و حداکثر دماي هوا و فش
(  W85-W99)محیط اطراف 

قرار نمی گیرید( W85-W99)مواردي که در این گروه 
(:استثنا)
 سرما   نیروهاي طبیعیو گرما با منشا سرماX31.-    و  گرما

X30.-
   اشعه طبیعی نامشخصX39.-
نور خورشید يX32.-
   قربانی صاعقهX33.-



  Burn , Contact ,Exposure: واژه های راهنما  

(X00-X09)قرار گرفتن در معرض دود، آتش و شعله هاي آتش 
(:استثنا)مواردي که در این گروه قرار نمی گیرید 

 ایجاد حریقX97.-(دگرآزاري)
  آتش ثانویه نتیجه شده از انفجارW35-W40
 حریق ناشی از تصادفات وسیله نقلیهV01-V99

(X10-X19)تماس با حرارت و مواد داغ
(:استثنا)گیرد مواردي که در این گروه قرار نمی 

   حرارات زیاد طبیعیX30.-
  آتش و شعله هاي آتشX00-X09



1بخش 
عفونت منتشر داخلی( الف 

سوختگی وسیع بدن( ب

A41.9(  الف
T30.0( ب
X09( ج

یبخش اول ایندکس الفبای
Burn

یبخش دوم ایندکس الفبای
Burn 



(X20-X29)تماس با حیوانات و گیاهان سمی 

(X30-X39)قرار گرفتن در معرض نیروهای طبیعی 



:کلیات
ایی  برای کد گذاری به جدول داروها و مواد شیمیایی در فهرست الفب

کاراکتری ، رقم چهارم  3عنوان رده . )رجوع کنید( کتاب3جلد)
(محل حادثه





I    (a)  Poisoning by amfetamine
(تصادفی) مسمومیت با آمفتامین

II   toxic level of heroin and fluntrazepam
سم هرویین وفلونیترازاپام

علت ؟؟؟  

X41مسمومیت با آمفتامین  



(X50-X57)فعالیت بیش از حد مسافرت و محرومیت 

گیریدكه در این گروه قرار نمی مواردی 
(:استثنا)

   دگر آزاريX85-Y09

  تصادفات وسیله نقلیهV01-V99

تصادفی  قرار گرفتن در معرض سایر عوامل نامشخص به صورت 
(X58-X59)



:سوانح و حوادث عمدی شامل 
self-harmواژه راهنما ( X60-X84)خود آزاری -1

homicideو  assaultواژه راهنما  (X85-Y09)دگر آزاری  -2

(Y35-Y36)مداخله قانونی و عملیات جنگی  -3

(Y10-Y34)واقعه با نیت نامعلوم   -4

شامل حوادثی است که امکان جدا سازی تصادفی بودن ،خودآزاری یا دگر آزاری وجود ندارد

.به توضیحات ابتدای فصل مراجعه شود( تعیین کاراکتر چهارم)جهت  طبقه بندی مکان حادثه :نکته 



I (a) pulmonary embolism

(b) Resection of left lobe 3 day ago  

(c) Open wound of left lung

II. Intentional gunshot in hotel

 وضعیت انتخاب شده خود بطور آشکار توسط وضعیت : 3قانون
.دیگري در گواهی فوت ایجاد شده است
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  زخم باز ریه خود به علت تیرخوردگی عمدي ایجاد شده است پس علت زمینه اي مرگ
Intentional gunshot in hotelاست.

 انتخاب می شود20کد علت زمینه اي از فصل
 واژه جستجوAssault یاdischarge

 و بعد زیر واژهgunshot یاfirearm

  کد
 X95.5

(ابتداي بلوک)جلد اول 994صفحه 5( =هتل)مکان بروز حادثه



:اختصاص دارد و شامل ... این بلوک به عوارض اقدامات تشخیصی، درمانی ، مراقبت ها : کلیات 

داروها ، مواد دارویی و بیولوژیکی که عامل ایجاد عوارض جانبی در کاربرد درمانی هستند(.Y40-
Y59)

حوادث ناگوارای که حین مراقبت پزشکی، درمانی و جراحی برای بیماران پیش می آید
(Y60-Y69)

 حوادث سو  در حین کاربرد درمانی و تشخیصی از ابزار پزشکی(Y70-Y82)

جراحی و سایر اقدامات درمانی به علت بروز واکنش غیر طبیعی در بدن بیمار
(Y83-Y84)



 ب هایی که  آسی«  اثرات دیررس»این گروه براي بیان شرایطی مانند مرگ ،آسیب یا ناتوانی ناشی از پیامد دیررس
.در جاي دیگر طبقه بندي شده باشند بکار می رود

 داخالت پیامد تصادفات وسیله نقلیه ، خودآزاري، دگرآزاري ، با نیت نامعلوم ، مراقبت پزشکی ، جنگ، م:  شامل
..قانونی و



ي از این گروه در صورت تمایل جهت اطالعات تکمیلی مرگ و بیمار:توجه 
بیماري بنابراین این کد ها به تنهایی براي تعیین مرگ و. استفاده می شود

.بکار نمی روند 



:در صورت ذکر این موارد در گواهی فوت، انتخاب علت زمینه اي

مرگ(اصلی)علت زمینه ای :با ذکر  :ثبت علت 

A35(کزاز  ) A35(کزاز  )
V10-X59 

(موارد اتفاقی )تصادفات 

G40-G41صرع G40-G41صرع
V10-X59 

(موارد اتفاقی )تصادفات 





1ضمیمه 



 آشنا شوندکدگذاري فوت به علت جراحی انتظار می رود همکاران با حاالت مختلف

 انتظار می رود همکاران رده هايmisadventureرا بدانند

  انتظار می رود همکاران تفاوت گواهی هایی که عارضه در آنها گزارش شده و آنهایی که

عارضه اي گزارش نگردیده و شیوه کدگذاري آن را بدانند



مل  وقتی در الین آخر گواهی فوت علت شروع کننده زنجیره فوت مشکلی بیان شود که ع
جراحی به دلیل آن مشکل انجام شده باشد لذا آن مشکل به عنوان علت زمینه اي فوت 

:انتخاب می گردد
مثال:

 1(a) Postoperative haemorrhage

 (b) Caesarean section

 (c) Prolonged labour

با توجه به این که در این گواهی علت عمل سزارین ، طوالنی شدن زایمان ذکر : پاسخ
را به عنوان علت زمینه اي انتخاب می  O63.9گردیده است لذا طوالنی شدن زایمان با کد 

جلد سوم425صفحه ( قانون عمومی)کنیم



ه وقتی علت عمل جراحی ذکر نشده باشد ، ارگان و یا مکانی را که عمل جراحی بر روي آن انجام گرفت
ت اگر مکان آناتومیکی یا ارگان بر روي گواهی ذکر گردیده بود به وضعی. است را مشخص نمایید

.آن ارگان به عنوان شروع کننده زنجیره علل فوت کد دهید( مشکل)باقیمانده
مثال:

 1(a) Pulmonary embolism

 (b) Appendectomy

 (c)

 (d)

  در این گواهی علت انجام جراحی ذکر نشده است ولی با توجه به اینکه ارگان جراحی شده مشخص
این ارگان کد می دهیم( مشکل)لذا به وضعیت باقیماندهAPPENDIXاست 

 کدK38.9 جلد سوم224صفحه . به عنوان علت زمینه اي انتخاب می گرددبیماري آپاندیس



اگر علت عمل جراحی ذکر نشده باشد و همینطور ارگان و یا مکان آناتومیکی که عمل جراحی بر
روي آن صورت گرفته باشد معلوم نباشد ولی حادثه ناشی از عمل ذکر شده باشد  

(misadventure ) کد مناسبی از ردهY60-Y84  را به عنوان علت شروع کننده فوت انتخاب
می نماییم

:مثال
a) Accidental puncture of aorta
(b) Laparotomy

ه  در این گواهی علت عمل جراحی و همینطور ارگان یا مکان آناتومیکی ذکر نشده است، لذا به حادث
Sergical)حین عمل پیش آمده در  operation ) به عنوان علت زمینه اي کد می دهیمY60.0

بخش دوم جلد سوم757صفحه 
Misadventure

-cut,…

--sergical operation



اگر علت جراحی ، مکان آناتومیکی و حادثه در حین عمل ذکر نشده باشد از یکی از رده هاي
Y83-Y84 انتخاب می نماییم( واکنش غیر طبیعی بدن)علت زمینه اي فوت را .

مات دقت نمایید واکنش غیر طبیعی بدن که در گواهی فوت ذکر شده بدون ذکر عوارض اقدا
.درمانی بوده و در کتاب نیز قابل کدگذاري نمی باشد



در حالتی که تشخیص نوشته شده بر روي گواهی فوت عمل جراحی است که عارضه بدنبال آن ،
را به عنوان علت  R99هیچ کدام مشخص نشده است کد .. حادثه در حین عمل، مکان آناتومیکی و 

.زمینه اي اختصاص می دهیم
 به عنوان مثال:

a  عمل جراحی
b)

c)

a)Laparatomy

b)
.را به عنوان علت زمینه اي تعیین می نماییمR99در هر دوي این گواهی ها کد 



پایان فصل جراحی


