
1398تجزیه و تحلیل سطح و علل مرگ سال 

واحد آمار و اطالعات 

معاونت بهداشتی

1398/9/18



(فصل بیست)علل خارجی کدگذاری 

همراه با  

فصل نوزدهTو Sکدهای 



Sواحدیک موضع کدگذاری آسیب های مربوط به : کدها

Tگی و و نامشخص، مسمومیت ها، سوختمواضع متعدد آسیب های مربوط به : کدها

پیامدها

آسیب ها، مسمومیت ها و سایر پیامدهای  : فصل نوزدهم
ناشی از علل خارجی 



صدمات متعدد بدنی در اثر اصابت جسم سخت

T07 :الف
R94 : زمینه ایعلت 



ثبت کد علل مرگ پیگیری شده در خط الف و

نونیدر قسمت علت زمینه ای جهت پیگیری از اداره پزشکی قاR98ثبت کد 

X70: الف

:ب

:ج

:د

R94 :علت زمینه ای



گردنآسیب سر همراه با 

T04.0(multiple)

S07 (یک عضو)

S17 (یک عضو)



شکستگی کف جمجمه و مهره گردن

T02.0 (مولتیپل)

S02 (یک عضو)

S12 (یک عضو)



آسیب مغزی ناشی از تروما

S06.9



مغزی ناشی از تروماخونریزی 

S06.8



ریوی ناشی از تروماآسیب 

S27.3



شکستگی متعدد دنده ها

S22.4



کد برای خونریزی مغزی ناشی از تصادفاتIعدم ثبت 

S06.8



تعریف تصادف ترافیکی و غیر ترافیکی

 رخ دهدنقلیه که در بزرگراه های عمومی یا خیابانتصادف وسیله هر : ترافیکیتصادف.

 ه نقلیه محلی کامالً وسیع که عموم افراد از آن برای حمل و نقل وسیل: عمومیبزرگراه های
.استفاده می نمایند

اه عمومی یا هر نوع تصادف وسایل نقلیه که در مکانی غیر از بزرگر: تصادف غیر ترافیکی
...(پارکینگ، حیاط، جاده فرودگاه و )خیابان اتفاق افتاده باشد 



کد ارجح

ه،  در صورتیکه مشخص نشده باشد که تصادف در بزرگراه رخ داده یا خارج از بزرگرا

بعنوان  کدگذار باید فرض را بر این بگذارد که تصادف در بزرگراه رخ داده و آن تصادف را

.در نظر گیردتصادف ترافیکی 

 قلیه، راننده یا مبنی بر اینکه قربانی درون وسیله نوجود نداشته باشد چنانچه هیچ توصیفی

طبقه بندی می  ( occupant)سرنشین سرنشین وسیله نقلیه است، فرد قربانی بعنوان 

.شود



در کدگذاری تصادفات نامشخص

شودانتخاب ترافیکی 



:در مواردی که حادثه وسیله نقلیه به یکی از دالیل زیر بوجود آمده باشد

ویراژ رفتن-

ترکیدن الستیک ماشین-

به خواب رفتن راننده-

سرعت زیاد-

نقص مکانیکی ماشین-

بوجود آمده باشد کدهای تصادم به جسم ثابت... ( درخت، کوه، تیر برق و )اگر به دالیل فوق، تصادم به جسم ثابت 
COLLISION اختصاص داده می شود.

V17, V27, V37, V47, V57, V67, V77, V80.8

اختصاص داده NON COLLISIONهای فوق، نتایجی غیر از تصادم به همراه داشته باشد مثل چپ شدن ماشین کدبه دالیل اگر 
.می شود

V18, V28, V38, V48, V58, V68, V78, V80.0



 ICD10دومجلد 110توجه به صفحه 

خالصه ای از کدهایی که در کدگذاری علت زمینه ای مرگ 
.نباید استفاده شوند



A41.9کد سپتیسمی و سپسیس 

با  
R57.2سپتیک شوک 

.می کندفرق 



آریتمی قلبی ، اختالل ریتم قلبی

I49.9



ایسکمی قلبی

I25.9



آترو اسکلروز عروق کرونر

I25.1



ایست قلبی تنفسی

I46.9



تماس با آب جوشیده روی گاز

X12



I10 باN کد=i12

I12  باi21=i21



I20-I25با   I10کد ارتباطی حاصله از 

I20-I25 





:بین کد پوچ ها

کهولت سن رتبه آخر را دارد



هفت روزمرده زایی و زیر فوت گواهی 

ساعت فوت به ثبت ساعت تولد و توجه 

نیا  باید برای نوزادان مرده بدنیا آمده و نوزادان زنده بدفوت این گواهی 

بعد از تولد فوت شده اند ( یک هفته)ساعت 168آمده ای که در طی  

. تکمیل گردد



کدگذاری گواهی فوت زیر هفت روز

.باشدمهمترین علت ثبت شده در خط اول بخش نوزادی باید: علت زمینه ای
یا

.اشدباید بمادری مهمترین علت ثبت شده در خط اول بخش : علت زمینه ای



نکته

: هدف 

انتخاب ارجح ترین 

علت زمینه ای مرگ   

و بیماری ( 19)جنین نوزاد یا از بین خطوط بیماری یا شرایط اصلی مربوط به  

.است(21)مادر یا شرایط اصلی





Oکد عدم ثبت 

در خطوط بخش علت مرگ  

گواهی فوت نوزادان زیر هفت روز و مرده زایی



نارسایی قلبی نوزاد

P29.0



ناهنجاری های متعدد

Q89.7



اختالالت متابولیک مادرزادی

P96.9



DIC نوزادی

P60



ثبت کدگذاری نوزادی و مادری در خطوط مرتبط



با تشکر از شما


