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Documentation Status of Death Certificates in Surgical 
Intensive Care Unit of Selected Teaching Hospitals of 
Mashhad University of Medical Sciences
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Aims Death information is an essential source of health system planning. The aim of the present 
study was to examine the documentation status of death certificates in surgical intensive care 
unit of selected teaching hospitals of Mashhad University of Medical Sciences and provide 
solutions to improve it.
Instruments & Methods This applied research was conducted by combining quantitative 
and qualitative methods in four stages. At first, the death certificate checklist was created 
by reviewing the relevant literature and its validity and reliability were assessed. The death 
certificates issued in the surgical intensive care unit of selected hospitals were then examined. 
In the third phase, Focus Group documentarians were asked to document the causes of the 
defect during the focus group sessions. Finally, the results of the steps of the findings were 
presented to a panel of experts to find the most appropriate solutions.
Findings 15 related articles out of 76 were recovered and thoroughly examined (19.7%). 
The reasons for the error were the ambiguity of the physicians in the 19 cases of referral, low 
motivation, and low awareness of the necessity and manner of completing the death certificate. 
Strategies were evaluation and feedback to documentarians and development of general and 
specific guidelines for completing death certificates for different departments based on the 
frequency of absurd diagnoses in the form of workshop.
Conclusion Documentation status of death certificates in surgical intensive care unit of 
selected hospitals is not desirable. Applying the strategies of this study can lead to a reduction in 
ineffective referral to forensic medicine and more accurate completion of the death certificate in 
areas such as surgical intensive care unit of hospitals, and the possibility of providing accurate 
and complete statistics for better policy-making in the health system.
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  چکيده
نظام سالمت است. هدف  ریزیبرنامهمنبع اساسی اطالعات مرگ  :اهداف
 ویژه مراقبت بخش حاضر، بررسی وضعیت مستندسازی گواهی فوت در مطالعه

های منتخب دانشگاه علوم پزشکی مشهد و ارایه راهکارهای جراحی بیمارستان
  بهبود آن بود.
 چهار در یفیک و یکم یهاروش بیترک با کاربردی پژوهش نیا ها:ابزار و روش

لیست بررسی گواهی فوت از طریق بررسی متون چک . ابتداانجام شد مرحله
صادرشده  های فوتمرتبط ایجاد و روایی و پایایی آن تایید شد. سپس گواهی

شهر مشهد  (عج)و قائم (ع)رضاهای امامبیمارستاندر بخش مراقبت ویژه جراحی 
از نمایندگان  گروپفوکوس اتجلس برگزاری طی سوم مرحله دربررسی شد. 

نتایج  مستندسازان گواهی فوت در خصوص علل نقص نظرخواهی شد. نهایتاً 
ختیار پانل ترین راهکارها در امنظور دستیابی به مناسبها بهمراحل یافته

  متخصصان قرار گرفت.
) بازیابی شده و %۱۹٫۷مقاله ( ۷۶با موضوع از بین  مقاله مرتبط ۱۵ها: یافته

خطا، ابهام پزشکان در مصادیق موارد  کامل قرار گرفتند. دالیلمورد بررسی 
انگیزگی و آگاهی پایین در خصوص ضرورت و نحوه تکمیل گانه ارجاع، بی۱۹

گواهی فوت بود. راهکارها، ارزیابی و بازخورد به مستندسازان و تدوین 
های های عمومی و اختصاصی تکمیل گواهی فوت برای بخشدستورالعمل
   های پوچ در قالب کارگاه بود.راساس فراوانی تشخیصمختلف ب
 های مورد بررسی،بیمارستان در فوت گواهی تکمیل وضعیت گیری:نتیجه
د منجر به کاهش توانکارگیری راهکارهای این مطالعه مینیست. به مطلوب
هایی تر گواهی فوت در بخشمورد به پزشکی قانونی و تکمیل صحیحارجاع بی

ها شود و امکان ارایه آمار صحیح و مراقبت ویژه جراحی بیمارستانمانند 
  گزاری بهتر در نظام سالمت فراهم آورد.تر مربوط به مرگ را برای سیاستکامل

  آموزشی مراقبت ویژه جراحی، بیمارستان گواهی فوت، مستندسازی،ها: کلیدواژه
  

  ۲۲/۱۰/۱۳۹۸ تاريخ دريافت:
  ۰۱/۰۴/۱۳۹۹ تاريخ پذيرش:

  fazaelis@mums.ac.irنويسنده مسئول: *
  

  مقدمه
، خصوصًا ومیرهای مرگخصمربوط به شا اطالعات آماری مختلف

 برای عیار مهمیومیر در کشورهای مختلف، معلل عمده مرگ
 پیشرفتمیزان یک جامعه،  تو بهداش متیالس یتوضع ارزیابی

های روشها و صحیح استراتژیکارگیری های بهداشتی و بهبکهش
اطالعات وجود  لذا. رودبه شمار میها پیشگیری و درمان بیماری

ها، ریزیامهومیر برای برنروز و كافی درباره مرگصحیح، دقیق، به
ها، توزیع امكانات، تخصیص بودجه و ارایه عادالنه تعیین اولویت

  .]1[سطح جامعه امری ضروری است درمانی درو  خدمات بهداشتی
خصوص علت فوت به یشده در گواهثبتی هادادهدر این راستا 

 یهایمار یب عینحوه توز لیشده که امکان تحلثبت مرگ یانهیزم
 .]2[دارد زیادیارزش  دهد،یرا م جامعه كیمرگ در  به منجر
ها هستند كه اكثریت بیمارستان ،ترین منبع اطالعات مرگمهم

- منبع استخراج می) از این ٪۰۶(بیش از  ومیر کشورمرگ اطالعات
 هایآیتمكننده گواهی فوت، چهار عامل شخص صادر .]3[شود

یند مستندسازی آو علت مرگ در فر  ، متوفیفوت گواهی در موجود
 بودن آماركه صحیح و كامل . ضمن آن]4[اندگواهی فوت دخیل

فوت  شده در گواهیومیر، كامًال وابسته به جزئیات ثبتعلل مرگ
گرفته در بعضی خطاهای صورتو  ]5[آن استمستندسازان  توسط

یند آمراحل صدور گواهی فوت ممكن است عالوه بر تاثیر بر فر 
 . از]6[فوت را نیز زیر سئوال ببرد كدگذاری حتی صحت گواهی

است  میسر هنگامی سالمت، اطالعات از استفاده دیگر نیز طرفی
از  بندی شود كه این امرو طبقه دهیصحیح سازمان طوربه كه

  .]7[شودطریق كدگذاری انجام می
عالوه بر این، از این اطالعات در امور اداری، پژوهشی، حقوقی، 

  .]8[شودهای فراوانی میمدیریتی، آموزشی و غیره نیز استفاده
دهنده خدمات مراقبت و مراکز ارایه استفادهراستای فراگیرشدن  در

افزارهای مرتبط با اطالعات سالمت، نرم هایسالمت از سیستم
در حوزه  اطالعاتصورت جزئی از سیستم ثبت مرگ نیز به

. البته گرفتند قرار استفاده موردبیمارستانی و مراکز بهداشت 
شده در افزارها در واقع اطالعات ثبتاساس اطالعات این نرم

ید شده است و یهای فوتی است که توسط پزشک ثبت و تاگواهی
رونده ترین مستندات مربوط به متوفی در پعنوان یکی از اصلیبه

 .]9[ماندوی باقی می
ومیر مرگ درصد نیترفراوان ،مارستانیمختلف بهای در بین بخش
 زانیم مطالعات از یبرخ .است مراقبت ویژه هایشمربوط به بخ

 .]10[اندذکر کرده %٤٥بخش را تا حدود  نیا مارانیومیر در بمرگ
 در مراكز درمانی هایمراقبت ترینهپیچید از جراحی، هایمراقبت
جراحی بخش . همین طور الزم به ذکر است که ]11[هستند درمانی
 ،های مراقبت بهداشتی در سراسر جهان استناپذیر سیستمجدایی

میلیون عمل جراحی ٢٣٤شود سالیانه صورتی كه تخمین زده میهب
بیشتر از تعداد . این حجم سالیانه در حال حاضر ]12[شودانجام می

 به مربوط برآوردهای .]13[ها در همان مقطع زمانی استتولد
 جراحی بیماران مرگ مربوط خطر دهدمی نشان صنعتی كشورهای



 ۲۱ ...یآموزش یاهمارستانیب یجراح ژهیفوت در بخش مراقبت و یهایگواه یمستندساز  تیوضع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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در  كشورهای در میزان این .]14 ,15[است %۸۰تا  ۴۰بین  بستری
فاکتورها سکیر ییشناسا. ]16-19[است بیشتر مراتببه توسعه حال

تواند در جلوگیری از در این بخش می ومیرمرگو عوامل مربوط به 
برای  منابع ترینیاساس از یکیاین امر نقش بسزایی داشته باشد. 

شده در علت مرگ در گواهی شناسایی این فاکتورها، اطالعات ثبت
  فوت افراد قبلی است. 

 و فوت گواهی صحیح تکمیل در ذکرشده اهمیت به توجه با لذا
 در موجود وضعیت از دقیق و کامل شواهد وجود عدم

 این حوزه، این در مشهد پزشکی علوم دانشگاه هایبیمارستان
 در فوت گواهی مستندسازی وضعیت با هدف بررسی مطالعه

 دانشگاه منتخب هایبخش مراقبت ویژه جراحی در بیمارستان
  .انجام شد مشهد پزشکی علوم

  

  هاابزار و روش
های کمی پژوهش از نوع کاربردی است که با ترکیبی از روشاین 

صورت بررسی متون و در چهار مرحله به ١٣٩٧-٩٨و کیفی در سال 
لیست بررسی سنجی چکلیست مناسب و رواییبرای طراحی چک

لیست های فوت با استفاده از چکگواهی فوت، بررسی گواهی
ی پانل متخصصان گروپ و برگزار مربوطه، برگزاری جلسات فوکوس

  انجام شد.
منظور گردآوری اطالعات لیست مورد استفاده به، چکمرحله اولدر 

از طریق بررسی جامع متون و مطالعات قبلی مرتبط، همچنین 
براساس دستورالعمل تکمیل گواهی فوت و اطالعات مندرج در 

های اطالعاتی تدوین شد. در این مرحله پایگاهگواهی فوت 
Google scholar ،PubMed ،Web of Science ،SID  و

Magiran به زبان فارسی  و محدود ۲۰۰۰- ۲۰۱۹های در فاصله سال
، death certificateهایی همچون و انگلیسی با کلیدواژه

complete ،documentation مستندسازی، ثبت، تکمیل و ،
وجو منجر وجو قرار گرفتند. نتیجه جستگواهی فوت مورد جست

های مستندسازی صحیح گواهی فوت شد که ستخراج شاخصبه ا
   لیستی تدوین شدند.ها در قالب چکاین شاخص

صادرشده برای  های فوتگواهی تکمیل وضعیت در مرحله دوم،
های منتخب در بیمارستانمتوفیان بخش مراقبت ویژه جراحی 

مورد نظر از آنها با استفاده از اطالعات بررسی و  ۱۳۹۶سال 
ست تاییدشده در مرحله قبل استخراج شد. علت انتخاب لیچک

های سال به این دلیل بود که در زمان تحقیق پرونده ١٣٩٦سال 
های مندرج آیتم کامل بودند و به بایگانی رسیده بودند. کلیه ١٣٩٦

جز علل مرگ توسط کارشناس ارشد فناوری لیست بهدر چک
توسط پزشک اطالعات سالمت و موارد مربوط به علل فوت 

دیده در این زمینه از طریق مطالعه پرونده متوفیان بررسی آموزش
  شد. 
گروپ جداگانه در دو بیمارستان جلسات فوکوس سوم، مرحله در

کننده در های مشارکتنمایندگان گروه شرکت بامورد مطالعه، 
تکمیل و ثبت گواهی فوت در سیستم اطالعات بیمارستانی شامل 

و پزشکان مرتبط (بخش  مدیریت اطالعات سالمتکارکنان بخش 
  و منشی بخش برگزار شد.  )یجراح ژهیو مراقبت

گروپ شرکت داشتند. در نفر در جلسات فوکوس ١٠در مجموع 
ابتدای جلسات، نتایج بررسی مرحله دوم مطالعه (بررسی گواهی 

کنندگان قرار گرفت و سپس در خصوص فوت) در اختیار شرکت
 رحله دوم پژوهششده از نتایج مخطاهای استخراجعلت نواقص یا 

 بهدر انتهای جلسه  شدهارایه نظرات .شد ینظرخواه حاضر افراد از
 موافق آنها با افراد %٧٥ حداقل که نظراتی و شد گذاشته بحث
  .شد بعدی مرحله واردثبت و  بودند،

ها و چهارم، نتیجه بررسی وضعیت مستندسازی گواهی مرحلهدر 
گروپ برگزارشده در اختیار پانل شده در جلسات فوکوسنظرات ارایه

بهبود وضعیت  اجراییمتخصصان قرار گرفت و راهکارهای 
 پانلاعضای  مستندسازی گواهی فوت در بیمارستان تعیین شد.

شدند که  گیری هدفمند انتخاببه روش نمونهبودند که  نفر ١٦
ومیر نشگاه، عضو کمیته مرگشامل مدیر نظارت و اعتباربخشی دا
قانونی، متخصصان  پزشکی مادران پرخطر دانشگاه، نماینده

مدیریت اطالعات سالمت، معاون توسعه بیمارستان، دبیر کمیته 
ومیر بیمارستان، سوپروایزر آموزش سالمت، مدیر سیستم مرگ

اطالعات سالمت بیمارستان، مسئول پذیرش و مدارک پزشکی، 
سرپرستار ی، جراح ژهیو مراقبتمسئول بخش مدیریت پرستاری، 

کارشناس مرکز بهداشت (مسئول بخش مراقبت ویژه جراحی، 
 عللبندی و طبقه ثبتنظام  سامانه درکدگذاری و ثبت علل مرگ 

ند. تمام مباحث بود چند تن از کارشناسان مرتبط و) مرگ
موارد  اشت شد.شده در جلسه همزمان ثبت و یاددمطرح
بندی و ه توسط محقق جمعشده در جلسه در انتهای جلسمطرح
صورت موردی هر چالش و راهکار پیشنهادی برای مقابله با آن به

کننده بازگو شد و به روش گروه اسمی مجدد برای اعضای شرکت
اعضا را  %٧٥گیری انجام شد. مواردی که موافقت حداقل رای

  هایی ثبت شد. عنوان راهکارهای نکسب نمود به
متغیرهای کیفی با استفاده از تعداد و درصد و متغیرهای کمی با 

سبی ناز ضریب  معیار توصیف شدند.استفاده از میانگین و انحراف
برای  (CVI)و شاخص روایی محتوی  (CVR)روایی محتوی 

ارزیابی روایی محتوی، از آلفای کرونباخ برای بررسی سازگاری 
  درونی و از ضریب کاپا برای سنجش توافق استفاده شد. 

 ۱۱های انتخابی به صورت کمی، گویهبرای ارزیابی روایی محتوی به
برای آنان محاسبه شد.  CVRو  CVIهای متخصص داده و شاخص

 CVRو شاخص  ۹۷۴/۰باالی  هاتمام آیتمدر مورد  CVIشاخص 
های نین سازگاری درونی آیتمبه دست آمد. همچ ۹۶۹/۰باالی 
به  ۷۸۹/۰لیست با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر چک

  دست آمد که قابل قبول بود.
که  شده، در اختیار دو پزشکیلیست طراحیدر مرحله بعد چک

 ۲۰۶ها انتخاب شده بود قرار گرفت و تصادف از بیمارستانبه
در دو بیمارستان بررسی  ۱۳۹۶بیماران فوتی مربوط به سال پرونده 

پرونده  ۷۴و  (ع)پرونده مربوط به بیمارستان امام رضا ۱۳۲شد. 
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بود که دو پرونده حاوی فرم گواهی  (عج)مربوط به بیمارستان قائم
  . )n=۲۰۴لعه حذف شدند (فوت نبودند و از مطا

پرونده از هر پزشک انتخاب و به  ۱۰برای ارزیابی تاثیر نظر پزشک، 
منظور ارزیابی میزان توافق پزشک دیگر برای اعالم نظر داده شد. به

) ۹۴۲/۰پزشک از ضریب کاپا استفاده شد که مقدار آن ( دونظر 
  ).>۰۰۱/۰pبود ( قابل قبول

های بودن دادهبرای ارزیابی نرمال فاسمیرنو -از آزمون کولموگروف
های کمی، بودن توزیع دادهکمی استفاده شد. با توجه به غیرنرمال

ارتباط بین دو متغیر کمی با استفاده از ضریب همبستگی 
اسپیرمن و ارتباط بین یک متغیر کمی و یک متغیر کیفی با 

ها دهاوالیس ارزیابی شد. دلویتنی و کروسکااستفاده از آزمون من
 آنالیز شدند.  SPSS 25افزار با استفاده از نرم

  

  هایافته
 متوفیان سنی میانگین. بودند زن %۴۴ و مرد متوفیان ۵۶%
 ۶۶/۱±۴۲/۱ بستری دفعات تعداد متوسط و سال ۸۳/۱۷±۷۷/۶۳
 ۲۸/۱۵±۲۸/۱۵ متوفیان بستری روزهای میانگین همچنین بود، بار
 شدهثبت  پرونده در قبلی بیماری سابقه متوفیان %۹۳ در. بود روز
  .بود
) که %۱۹٫۷ای (مقاله ۷۶با موضوع تحقیق از بین  مقاله مرتبط ۱۵

ر بازیابی شده بود مورد بررسی کامل قرا های اطالعاتیاز پایگاه
آیتم مرتبط با خطا  ۱۸گرفتند. بعد از مرور متون مقاالت فوق، 
 توالی وجود عدمهای شناسایی شد که در اکثر آنها به آیتم

مناسب و استفاده از اختصارات  ایزمینه علت وجود مناسب، عدم
  ).۱اشاره شده بود (جدول 

 فوت، گواهی هایفرم از یکهیچ  در ها،فرم بررسی براساس نتایج
بود. در  نشده ثبت کامل صورتبه متوفی به های مربوطداده

شماره های قسمت اطالعات عمومی متوفی معموًال آیتم
شناسنامه، محل صدور شناسنامه، شغل و وضعیت سواد متوفی 
درج نشده بود و الباقی موارد اکثرًا تکمیل شده بود. امضای پزشک 

وجود  %۹۷٫۵و مهر پزشک در  %۹۳٫۱کننده گواهی فوت در تکمیل
موارد رزیدنت  %۹۳٫۶در  کننده گواهی فوتپزشک صادر داشت.

خوردگی در قسمت میزان خط بود. عمومی) (بیهوشی و جراحی
بود.  %۹٫۳های گواهی فوت و در سایر قسمت %٤٫٩ها تشخیص

در اطالعات  ،%۲۷٫۵ناخوانایی در اطالعات دموگرافیک متوفی 
و در اطالعات مربوط به مستندسازان گواهی  %۳۲٫۸علل فوت 

  مشاهده شد.  %۱۰٫۳فوت 
زمانی از  های فوت مورد بررسی ستون فاصلهدر هیچ یک از گواهی

ها در شروع بیماری تا وقوع مرگ تکمیل نشده بود. زبان تشخیص
موارد  %۴۲٫۶موارد انگلیسی و در  %۲٫۹موارد فارسی، در  ۵۲%

  ترکیبی از فارسی و انگلیسی بود. 
جای تشخیص کامل ها از اختصارات بهدر ثبت تشخیص %۹/۳۱در 

، علت فوت استفاده شده بود. همچنین با توجه به نتایج بررسی
شده در ای ثبتو علت فوت زمینه %۱/۲۱شده در مستقیم ثبت

شده در پرونده متوفی تطابق در گواهی فوت با موارد درج ۲۶%
توالی غیرقابل  %۴/۵۵نداشتند. بین آخرین خط و خطوط باالتر در 

موارد نیز بیش از یک توالی در بخش  %۲۵قبول وجود داشت. در 
  .وجود داشت فوت اول علت
 علت خطای و ۰۰/۴۹±۹۲/۶۵ مستقیم علت خطای نمرات میانگین
  . بود ۵۰/۴۰±۱۳/۲۶ ایزمینه

ها و بیشترین خطای علت مستقیم مرگ ثبت عالیم نشانه
 قلبی بود، که اهم آنها ایست %۸۱٫۴شده با های بدتعریفوضعیت
 - برادیکاردی و )۲۵%(ارگان  چند نارسایی ،)۴۵%( تنفسی

همچنین بیشترین خطای علل بینابینی نیز  بود. )۷%( هیپوتنشن
و اهم  %۷۱٫۷شده با های بدتعریفها و وضعیتثبت عالیم نشانه
 نارسایی کلیه، نارسایی ،)۱۰%( پریتونیت ،)۲۵%( آنها سپسیس

 ،)۵%( درمان به مقاوم برادیکاردی ،)۵%(ریه  آمبولی ،)۱۰%( قلبی
 سایر و )۳%(روده  انسداد ،)۳%(ریه  ادم ،)۵%(هوشیاری  اختالل

بود. بیشترین خطا در  ۳%با ) افیوژن پلورال آسپیراسیون، آسیت،(
ها با اصطالحات کلی ثبت تشخیص %۳۳٫۳ای مرگ با علت زمینه

 ،)۷%(تروما  مولتیپل لگن، و مبهم بود که اهم آنها شکستگی
 ،)۵%( پریتونیت ،)۶%( قلب نارسایی فشار خون، و قلبی بیماری

 لگن توده کلیه و توده شکمی، توده ،)۴%( انسداد ،)۴%(سپسیس 
های گواهی %۹۴بودند. بخش دوم علت فوت در بیش از  )%۳(

  ).۲فوت ثبت نشده بود (جدول 
در خصوص ارتباط بین درصد خطاهای مربوط به علل مرگ و سایر 

شده در گواهی فوت، بین میزان خطاهای علت اطالعات ثبت
نوع تخصص پزشک صادرکننده گواهی فوت مستقیم مرگ با 

خطاهای ثبت علت  .)p=۰۳۵/۰داری وجود داشت (ارتباط معنی
صورت به تخصص مراقبت ویژهمستقیم مرگ در پزشکان فوق

ها بود. همچنین بین خطای ثبت علل داری کمتر از رزیدنتمعنی
 داری وجود داشتبینابینی با سن متوفی همبستگی معنی

)۰۰۵/۰=p .(صورت خطاهای ثبت علل بینابینی با افزایش سن به
  داری افزایش یافت.معنی

در خصوص سایر موارد همچون مشخصات عمومی متوفیان، تعداد 
دفعات بستری و تعداد روزهای بستری، نحوه و زمان حدوث مرگ، 

  داری دیده نشد.اختالف معنی
ت عل شده در گواهی فوت وای ثبتضریب کاپا بین علت زمینه

بود که از نظر آماری  ۰٫۵۹شده در سامانه مرگ برابر ای ثبتزمینه
شود. ضریب کاپا بین علت مستقیم توافق متوسط محسوب می

شده در گواهی فوت (خط الف بخش اول) و علت مستقیم ثبت
بود که از نظر آماری توافق کم  ۰٫۰۷شده در سامانه مرگ برابر ثبت

   .شودمحسوب می
دالیل و مشکالت عمده های مرحله سوم مطالعه شامل یافته
شده توسط افراد درگیر در فرآیند ثبت گواهی فوت که مورد عنوان

افراد قرار گرفت، شامل این موارد بود: ازدحام کار  %۷۵توافق باالی 
ها و عدم آگاهی پزشکان از سیر بیماری و علل پزشکان در بخش
رح حال و سیر بیماری علت نقص در تکمیل شفوت بیمار به
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تازگی بیماری را تحویل متوفیان در بخش در مواردی که پزشک به
کند، عدم درک ضرورت گرفته است و بیمار در شیفت وی فوت می

های مختلف گواهی فوت، اجتناب از موارد قانونی تکمیل قسمت
ناشی از تکمیل ناصحیح گواهی فوت و ترجیح بر ارجاع فرم به 

گانه ۱۹علت عدم درک صحیح مصادیق موارد بهپزشکی قانونی 
نویسی ارجاع به پزشکی قانونی، عدم آگاهی از اصول تشخیص

صحیح، خصوصًا تشخیص علل فوت و عدم درک جدول مربوطه در 
های گواهی فوت، عدم آگاهی از دستورالعمل مستندسازی قسمت

مختلف گواهی فوت، عدم دریافت بازخورد در خصوص کیفیت 
شده توسط پزشک یا رزیدنت مربوطه، عدم ای فوت صادرهگواهی

 ثبت علل عنوان کد پوچ در سامانههایی که بهاطالع از تشخیص
های مناسب برای آنها هستند شوند و جایگزینومیر ثبت میمرگ

  ). ۳(جدول 
های عنوان آیتمومیر بهدر مرحله چهارم گواهی فوت و سامانه مرگ

اصلی، مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای عملی مربوط به هر یک 
  ). ۴پیشنهاد شد (جدول 

  
  شده خطاهای استخراج فراوانی و شدهبررسی منابع )۱جدول 
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و  حقیقیحیوی
  ]20[همکاران

                                    

و  معراجی
  ]21[برآبادی

                                    

و  آراکیوان
  ]22[همکاران

                                    

و  گیورنمک
  ]23[همکاران

                                    

و  خلیلبن
	]24[همکاران

                                    

و  مهارجان
	]25[همکاران

                                    

و  قدومی
	]26[همکاران

                                    

و  هازارد
	]27[همکاران

                                    

و  پاتل
	]28[همکاران

                                    

و  چنگ
	]29[همکاران

                                    

                                    	]30[راجه
و  نوجیالنا
	]5[همکاران

                                    

و  بورگر
	]31[همکاران

                                    

و  پریت
	]32[همکاران

                                    

و  آالی
	]33[همکاران

                                    

  ٧  ٥  ٢  ٢  ٨  ١٢  ٨  ٤  ١  ٨  ٥  ١  ٣  ١  ٨  ١٥  ٩  ١٢	مجموع
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   ۱۳۹۸ زمستان، ۱، شماره ۲۶وره د                                                                                                                                                                                     یپزشكی قانونعلمی مجله 

  درصد هستند) عدد؛ اعداد داخل پرانتز، ۲۰۴ها توزیع فراوانی مطلق و نسبی خطاهای مستندسازی علل فوت در گواهی فوت (تعداد کل پرونده )۲جدول 
  نامشخص  مشاهده نشد  مشاهده شد  خطاهای مستندسازی علل فوت

  ثبت وضعیت پایانی (علت مستقیم)
  -  ١٨٣) ٧/٨٩(  ٢١) ٣/١٠(  )١عدم ثبت علت مستقیم مرگ (خط الف بخش 

  ٢١) ٣/١٠(  ١٧) ٣/٨(  ١٦٦) ٤/٨١(  شدههای بدتعریفها و وضعیتثبت عالیم و نشانه
  ٢١) ٣/١٠(  ١٧٧) ٨/٨٦(  ٦) ٩/٢(  جای وضعیت پایانی مرگای) بهثبت علت آغازکننده مرگ (علت زمینه

  ٢١) ٣/١٠(  ١٥٦) ٥/٧٦(  ٢٧) ٢/١٣(  کلی و مبهمها با اصطالحات ثبت تشخیص
  ٢١) ٣/١٠(  ١٥٨) ٥/٧٧(  ٢٥) ٣/١٢(  ثبت بیشتر از یک وضعیت در خط اول

  -  -  ١) ٥/٠(  سایر
  ثبت علل بینابینی مرگ
  -  ١٨٤) ٢/٩٠(  ٢٠) ٨/٩(  عدم ثبت علت بینابینی
  ٢٠) ٨/٩(  ٣٩) ١/١٩(  ١٤٥) ١/٧١(  شدههای بدتعریفها و وضعیتثبت عالیم و نشانه

  ٢٠) ٨/٩(  ٨٧) ٦/٤٢(  ٩٧) ٥/٤٧(  ها با اصطالحات کلی و مبهمثبت تشخیص
  ٢٠) ٨/٩(  ١٢٨) ٧/٦٢(  ٥٦) ٥/٢٧(  ثبت بیشتر از یک وضعیت در هر خط

  -  -  ٢١) ٣/١٠(  سایر
  ای مرگ)ثبت علت آغازکننده (زمینه

  -  ١٩٣) ٦/٩٤(  ١١) ٤/٥(  )١ای مرگ (آخرین خط بخش عدم ثبت علت زمینه
  ١١) ٤/٥(  ١٢٥) ٣/٦١(  ٦٨) ٣/٣٣(  ها با اصطالحات کلی و مبهمثبت تشخیص

  ١١) ٤/٥(  ١٦٦) ٤/٨١(  ٢٧) ٢/١٣(  ثبت بیشتر از یک وضعیت در آخرین خط بخش اول
  ١١) ٤/٥(  ١٣٧) ٢/٦٧(  ٥٦) ٥/٢٧(  شدههای بدتعریفها و وضعیتثبت عالیم و نشانه

  -  -  ٣) ٣/٢(  سایر
  هابیماری و هاوضعیت بخش دوم سایر

  -  ١٢) ٩/٥(  ١٩٢) ١/٩٤(  ٢ها در بخش ها و بیماریعدم ثبت سایر وضعیت
  ١٩٢) ١/٩٤(  ١٠) ٩/٤(  ٢) ٠/١(  ٢ها در بخش ها و بیماریای در قسمت سایر وضعیتثبت علت زمینه

  ١٩٢) ١/٩٤(  ٦) ٩/٢(  ٦) ٩/٢(  ها با اصطالحات کلی و مبهمها و بیماریثبت سایر وضعیت
  -  -  -  سایر

  

  شده در خصوص مستندسازی ضعیف گواهی فوت در جلسه پانل متخصصاناهم مشکالت شناسایی )۳جدول 
  شدهمشکالت مطرح

  فرم گواهی فوت - ١
  ساختار فرم گواهی فوت - ١-١
  وجود همزمان گواهی فوت و جواز دفن در یک برگه -١-١-١
  دستورالعمل فرم گواهی فوت - ١- ٢
  ١٥گانه ارجاع جسد به پزشکی قانونی مانند بند ١٩شفافیت برخی بندهای موارد عدم  -١-٢-١
  های مبهم و کلی، پوچ و غیرمحتملع موارد رایج تشخیصعدم ذکر جام -١-٢-٢
  عدم شفافیت در مسئولیت تکمیل گواهی فوت -١-٢-٣
  عدم وجود دستورالعمل یکپارچه، مدون، جامع و عینی -١-٢-٤
  ساختار سامانه -٢
  تم مربوط به فاصله زمانی تشخیص تا مرگ در سامانهعدم وجود آی -٢-١
  آسانی توسط کاربرمکان ردکردن خطای ثبت کد پوچ بها -٢-٢
  رایه گزارش مناسب در خصوص کدهای پوچ در بیمارستانعدم امکان ا -٢-٣
  مستندسازان - ٣
  هااساتید یا رزیدنت - ٣- ١
  هاالمللی بیماریبندی بیننویسی مطابق کتاب طبقهتشخیصا اصول عدم آشنایی ب -٣-١-١
  های گواهی فوتعدم درک الزام تکمیل همه آیتم -٣-١-٢
  اختصاص اولویت به درمان بیماران بستری تا تکمیل پرونده متوفی کمبود وقت و -٣-١-٣
  زشیابی)ه در خصوص قبول مسئولیت تکمیل گواهی فوت (انگیزه مالی و ارکمبود انگیز  -٣-١-٤
  آگاهی کم در خصوص دستورالعمل تکمیل گواهی فوت -٣-١-٥
  ب قانونی تکمیل گواهی فوتترس از عواق -٣-١-٦
  گانه١٩دم آگاهی از موارد ع -٣-١-٧
  های منجر به کد پوچ، کلی و مبهم، غیرمحتمل و موارد جایگزین آنهادم آگاهی از موارد تشخیصع -٣-١-٨
  از عملکرد خویش در زمینه مستندسازی گواهی فوتازخورد عدم دریافت ب -٣-١-٩
  کارشناس فناوری اطالعات سالمت - ٣- ٢
  های پوچ، مبهم و کلی و غیرمحتملمشی مشخص در موارد مواجهه با تشخیصعدم وجود خط -٣-٢-١
  های منجر به کد پوچ از پزشک مربوطهربه مثبت پیگیری تغییر تشخیصعدم وجود تج -٣-٢-٢
  شده در سامانهتتشخیص برای موارد پوچ و اختصاص کد مربوطه در نتیجه عدم تطابق تشخیص پزشک با کد ثبتغییر  -٣-٢-٣
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  شده در خصوص مستندسازی ضعیف گواهی فوت در جلسه پانل متخصصاناهم مشکالت شناسایی )۳جدول  ادامه

  شدهمشکالت مطرح
  سازوکارهای اجرایی الزم - ٤
  بخش هماهنگی درون - ٤- ١
  ماهنگی بین منشی و پزشکه -٤-١-١
  وتکل شفاف در موارد تکمیل ناقص گواهی فوتعدم وجود پر -٤-١-١-١
بودن فرآیند شده در اول شیفت و در جریان نپزشک صادرکننده گواهی فوت و پزشک مطلع از وضع متوفی و آگاهی کم در خصوص متوفی فوت عدم هماهنگی - ٤-١-٢

  ودن مستندات پرونده برای تشخیص علت فوت توسط رزیدنتنبدرمان وی و نیز کافی
  زمانی برای تکمیل فرم گواهی فوت شدن تخت متوفی برای ارایه خدمت به بیمار بعدی و گاه اعمال محدودیتو لزوم خالی محدودیت تخت - ٤-١-٣
  هماهنگی بیرون بخش - ٤- ٢
  رعکسسئول سردخانه در موارد منع تحویل جسد و بعدم توجیه م - ٤-٢-١
  همراه گواهی فوترست و گاهی همزمان از فرم ارجاع جسد بهاستفاده ناد -٤-٢-٢
  تر جسدرار خانواده متوفی برای تحویل سریعپیگیری و اص -٤-٢-٣
  دم وجود سیستم نظارتی، برنامه تشویق و تنبیه و ارایه بازخورد عملکرد مستندسازانع -٤-٢-٤

  
  متخصصان پانل جلسه برای بهبود مستندسازی گواهی فوت در اهم راهکارهای پیشنهادی )۴جدول 

  راهکارهای پیشنهادی
  فرم گواهی فوت - ١
  سازی بند جواز دفن از گواهی فوت برای جداسازی مقوله تشخیص بالینی از بررسی سایر الزامات قانونی دفن جسدپیشنهاد جدا -١-١-١
  (هر مرگی که احتمال شکایت از کسی در آن وجود داشته باشد) ١٥بند  مکاتبه با وزارتخانه در خصوص اصالح یا تعدیل -١-٢-١
  هاالغ به بخشهای بستری و ابهای مبهم و کلی، پوچ و غیرمحتمل به تفکیک بخشرد رایج تشخیصگردآوری موا - ١-٢-٢
  ارت بهداشتهای گواهی فوت طبق دستورالعمل وز بودن کلیه آیتمزوم تاکید بر مسئولیت پزشک در تکمیلل - ١-٢-٣
  های مختلف و ابالغ از سوی معاونت آموزشی دانشگاه و بیمارستانالعمل یکپارچه، مدون، جامع، عینی، قابل استفاده بخشتدوین دستور  - ١-٢-٤
  ساختار سامانه -٢
  سامانهمرگ در  مکاتبه با مسئوالن سامانه ثبت علل مرگ در خصوص درج آیتم مربوط به فاصله زمانی وضعیت تا -٢-١
ارایه زمان برای اصالح ودادن کدهای پوچ با رنگ متفاوت مانه در خصوص ارایه پروتکل مناسب در موارد اصرار کاربر بر ثبت کد پوچ، مثًال نشانمکاتبه با مسئوالن سا - ٢-٢
  کد
  چ و غیره از مرکز بهداشتاز جمله کد پو ها در خصوص میزان خطاهای ثبت علل فوتای به بیمارستانرایه گزارش دورها - ٢-٣-١
  شده در سامانه بیمارستانگیری کدهای پوچ ثبتسئوالن سامانه در خصوص ایجاد قابلیت گزارشمکاتبه با م -٢-٣-٢
  مستندسازان - ٣
  هااساتید یا رزیدنت - ٣- ١
 ICD-10نویسی علت فوت مطابق با کتاب های تشخیصهای آموزشی مرتبط با تکمیل گواهی فوت شامل دورههبرگزاری دور  -٣-١-١
  هاهای مندرج در گواهی فوت و ابالغ به کلیه بخشزوم تاکید بر تکمیل کلیه آیتمل - ٣-١-٢
  ن بخشی از فرآیند ارایه خدمت و فواید آموزشی و غیره حاصل از انجام صحیح این مسئولیتعنوار مسئولیت تکمیل گواهی فوت به پزشکان بهبلزوم تاکید  -٣-١-٣
  یجاد انگیزه در خصوص قبول مسئولیت تکمیل گواهی فوت (انگیزه مالی و ارزشیابی)ا - ٣-١-٤
  کمیل گواهی فوترای آموزش اصول تهای صوتی، ویدیو، پمفلت و غیره بآموزشی مانند کلیپبزار کمکااستفاده از  - ٣-١-٥
های های دارای مشکل قانونی و لزوم تمیز از پروندهسئوالن پزشکی قانونی در خصوص ترس از عواقب قانونی تکمیل گواهی فوت با بیان پروندهمتوجیه توسط  - ٣-١-٦

  شوند.می راحتی تکمیلای که بهساده
  گانه١٩ آموزش موارد -٣-١-٧
  جر به کد پوچ و مبهم و غیرمحتمل و موارد جایگزین آنهاهای منز تشخیصاتهیه لیستی  -٣-١-٨
ها به استاد مربوطه ومیر در خصوص رزیدنترد منظم از عملکرد در زمینه مستندسازی گواهی فوت توسط کمیته مدیریت اطالعات سالمت و کمیته مرگارایه بازخو -٣-١-٩

  ایو ترتیب اثردادن عملکرد وی در نمره اخالق حرفه
  شناس فناوری اطالعات سالمتکار  - ٣- ٢
  های پوچ، مبهم، کلی و غیرمحتملمشی مشخص برای کارشناس در موارد مواجهه با تشخیصتدوین خط - ٣-٢-١
  ومیردهی بخش مدیریت اطالعات سالمت از عملکرد پزشکان در خصوص نحوه تکمیل گواهی فوت به کمیته مدیریت اطالعات سالمت و کمیته مرگگزارش -٣-٢-٢
  آموزشی مناسب برای موارد تعیین مجدد علت مرگ توسط کدگذار تهیه پروتکل -٣-٢-٣
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  متخصصان پانل جلسه برای بهبود مستندسازی گواهی فوت در اهم راهکارهای پیشنهادی )۴جدول ادامه 
  راهکارهای پیشنهادی

  سازوکارهای اجرایی الزم - ٤
  هماهنگی درون بخش - ٤- ١
  بر تعهد منشی بخش بر پیگیری تکمیل گواهی فوت در اولین زمان ممکن و تعهد پزشک مربوطه بر تکمیل گواهی فوتزوم تاکید ل -٤-١-١-١
احیماهنگی پزشک صادرکننده گواهی فوت با پزشک مطلع از وضع بیمار برای تکمیل گواهی فوت خصوصًا در موارد فوت بیمار پس از انجام اقدام جر لزوم وجود ه - ٤-١-٢

  تهاجمی یا تشخیصی
  کردن تخت متوفی برای بیمار بعدیر اهمیت مستندسازی کامل مدارک متوفی حتی بعد از خروج از بخش در موارد الزام خالیبلزوم تاکید  - ٤-١-٣
  هماهنگی بیرون بخش - ٤- ٢
  ونیسردخانه در موارد منع تحویل جسد و برعکس توسط مدیر بیمارستان و نماینده پزشکی قان توجیه مسئول - ٤-٢-١
  ه تکمیل گواهی فوت در این مواردسازی فرآیند ارجاع جسد و تکمیل فرم ارجاع جسد و عدم نیاز بگانه ارجاع و شفاف١٩ر موارد بلزوم تاکید  -٤-٢-٢
  تر جسد مشی در مواجهه با موارد پیگیری و اصرار خانواده متوفی برای تحویل سریعارایه خط -٤-٢-٣
  شده به آنها از طرف معاون آموزشی بیمارستانق و تنبیه برای مستندسازان گواهی فوت براساس بازخورد ارایهه تشویتدوین برنام -٤- ٢-٤-١
های های آموزشی مرتبط مانند گروه فناوری اطالعات سالمت برای برگزاری دورهبا گروه های مشابه در این زمینه و ارتباطه از تجارب بیمارستانلزوم استفاد - ٤-٢-٤-٢

  نویسی و نحوه تکمیل گواهی فوتمداوم تشخیص آموزش
گیری در موارد های دشوار، تصمیمشناسی برای کنترل موقعیتها و برگزاری جلسات روانریپورتها و معرفی کیسقال تجارب اساتید به رزیدنتنیاز به انت - ٤-٢-٤-٣

  به پزشکی قانونی در صورت باالبودن احتمال شکایت مشکوک به شکایت خانواده متوفی، نحوه برخورد با خانواده متوفی و ارجاع

  
   بحث
 فوت هایگواهی مستندسازی کیفیت بررسی هدف با مطالعه این
 ۱۳۹۶شده در دو بیمارستان بزرگ آموزشی شهر مشهد در سال صادر

و بررسی مشکالت و راهکارهای ارتقای مستندسازی گواهی فوت 
  انجام شد. 

 دهدمی نیز نشان پیشین مطالعات با مقایسه در مطالعه نتایج
 مطلوبی وضعیت در هابیمارستان در فوت گواهی تکمیل وضعیت
 در بررسی مورد فوت هایاز گواهیکلی در هیچ یک  طوربه. نیست
های مربوط به متوفی آموزشی، داده بیمارستان دو در ۱۳۹۶ سال
وط به ثبت بیشترین ناخوانایی مرب. صورت کامل ثبت نشده بودبه

همکاران ناخوانایی  و آراکیوان مطالعه بود. در %۳۲٫۸علل فوت با 
. این ]20[بود %۱۳٫۱و  ۱۳در مراکز آموزشی و غیرآموزشی به ترتیب 

و  بورگرو در مطالعه  %۲٫۹و همکاران  خلیلبنمیزان در مطالعه 
 (عج)مقائ طور کلی در بیمارستان. به]21 ,22[بود %۲٫۵همکاران 
 ترمطلوب فوت علل قسمت در فوت گواهی مستندسازی وضعیت

 (ع)رضادر زمینه ثبت اطالعات هویتی متوفیان، بیمارستان امام بود.
های فوت در بیمارستان تری داشت. اکثر گواهیبوضعیت مطلو

توسط  (عج)توسط رزیدنت بیهوشی و در بیمارستان قائم (ع)رضاامام
  شود.رزیدنت جراحی عمومی تکمیل می

ها از موارد برای ثبت تشخیص %۳۱٫۹در مطالعه حاضر در 
 استفاده برآبادی و معراجی مطالعه اختصارات استفاده شده بود. در

 همکاران و آراکیوان مطالعه در و %۶۸ فوت علل ثبت در اختصارات از

 غیرآموزشی مراکز در و %۳۴٫۸ آموزشی مراکز در اختصارات از استفاده

 و %۱۰٫۳ میزان این همکاران و نوجیالنا مطالعه در .]20 ,23[بود %۴۳٫۷
  .]5 ,21[بود %۶۳ همکاران و خلیلبن مطالعه در

های فوت توالی گواهی %۵۵٫۴داد در نتایج مطالعه حاضر نشان 
 شود. درباالتر دیده می و خطوط خط آخرین قابل قبول بین

 %۵۳٫۲فوت در  علل نامناسب توالی برآبادیو  معراجی مطالعه

و همکاران، عدم  حقیقیحیوی. در مطالعه ]23[موارد دیده شد
. این میزان در ]24[موارد دیده شد %۳۱٫۳وجود توالی مناسب در 

و همکاران  بورگرو در مطالعه  %۳٫۶و همکاران  چنگمطالعه 
  .]25 ,26[بود %۲۸٫۷

ها در مطالعه حاضر بیشترین خطاها مربوط به ثبت عالیم و نشانه
ن و همچنی %۸۱٫۴شده در خط الف با های بدتعریفو وضعیت

 %۹۲٫۶ها در قسمت دوم با ها و وضعیتعدم ثبت سایر بیماری
 هر در علت یك از بیش ثبت برآبادیو  معراجیبود. در مطالعه 

شده در ثبت علل بین علیتی رابطه وجود و عدم %۴۲٫۲خط با 
 در .]23[فوت بودند علل ثبت به مربوط بیشترین خطاهای %۴۸٫۷

 از یکی در مرگ مکانیزم و همکاران درج حقیقیحیویمطالعه 
 مطالعه در .]24[بود مینور خطای بیشترین %۴۷٫۹ با خطوط
 فوت، علل قسمت در عمده خطای بیشترین همکاران و آراکیوان
 در %۷۴٫۴ و آموزشی مراکز در %۶۴٫۱ با علیتی رعایت توالی عدم
  .]20[بود غیرآموزشی مراکز

های فوت توسط دستیاران گواهی %۹۶٫۱در مطالعه حاضر 
و همکاران  حقیقیحیویمطالعه  تخصصی تکمیل شده بود. در

در . ]24[بود شده تكمیل توسط دستیاران فوت هایگواهی تمامی
اطالعات هویتی متوفی مطالعه  یهاخصوص میزان تکمیل آیتم

حاضر نشان داد که بیشترین نقص در عدم ثبت محل صدور 
 همکاران و جدی رنگرز مطالعه بوده است. در %٧٨٫٩شناسنامه با 

 شماره آیتم دقت میزان و %٧٩٫٣ با جنس آیتم صحت میزان
 هویتی هایآیتم دیگر از فوت گواهی در %٣٨٫٢ با شناسنامه

 %٦٨٫٨ با ملی شماره برآبادی و معراجی مطالعه در .]26[بود کمتر
. ]23[بودمتوفی  عمومی اطالعات بخش در نشدهثبت آیتم بیشترین

 اطالعات صحت قسمت در همکاران و آراکیوان مطالعه در
 شناسنامه صدور محل آموزشی، مراکز در فوت گواهی دموگرافیک

 صدور محل و متوفی تولد تاریخ غیرآموزشی مراکز در و %٧٣٫٩ با
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 بین در را صحت کمترین %٦٤٫٣ و ٦٤٫٢ با ترتیب به شناسنامه
  .]20[داشتند دیگر هایآیتم
خصوص استفاده از زبان فارسی و انگلیسی در تکمیل قسمت  در

ها به گواهی %٥٢ها در علل فوت در مطالعه حاضر تنها تشخیص
دوزبانه درج شده بود. در  %٤٢٫٦انگلیسی و  %٢٫٩زبان فارسی، 

و همکاران بیشترین تاثیر خطای درج  حقیقیحیویمطالعه 
فارسی بود که همه  هایهای مرگ دارای اثر یکسان در گواهیعلت

گواهی فوت) اشتباه کدگذاری شده بودند و در  ٩موارد کاربرد آن (
مورد خطای عدم وجود توالی مناسب نیز بیشترین درصد خطای 

  . ]24[)%٦٣٫١های انگلیسی بود (کدگذاری آن در گواهی
و  مهر فاقد %٢٫٥در خصوص وجود مهر و امضا در مطالعه حاضر 

 امضای و مهر برآبادی و معراجی. در مطالعه فاقد امضا بودند %٦٫٩
 در .]23[های فوت وجود نداشتگواهی %۴گواهی در  صادرکننده
 صادرکننده مشخصات ذکر و تایید عدم همکاران و آراکیوان مطالعه

در  .]20[بود %۱۰ و ۵٫۴ ترتیب به غیرآموزشی و آموزشی مراکز در
و همکاران نبود مشخصات دقیق پزشک در  خلیلبنمطالعه 

  .]21[های فوت بودگواهی %۰٫۹و نبود امضای پزشک در  %۴۲٫۳
در مطالعه حاضر فاصله زمانی تقریبی وضعیت تا مرگ در هیچ 

 و آراکیوان مطالعه های فوت تکمیل نشده بود. دریک از گواهی
 %۱۰۰عدم ثبت زمان شروع بیماری تا فوت در  همکاران
 مطالعه در .]20[شد دیده غیرآموزشی و آموزشی مراکز های فوتگواهی

 وضعیت هر زمانی بازه نبود مینور خطای بیشترین همکاران و قدومی

  .]22 ,27[بود %۸۱٫۵ همکاران و بورگر مطالعه در و %۹۷٫۱ مرگ تا
در خصوص مطابقت علل فوت گواهی با پرونده، مطالعه حاضر 

شده در خصوص علت اطالعات ثبتنشان داد میزان توافق بین 
 ٧٤ای موجود در گواهی فوت و پرونده به ترتیب مستقیم و زمینه

 توافق میزان همکاران و اردستانی رضوانیبود. در مطالعه  %٦٩٫١و 
 پرونده و فوت گواهی در شدهثبت مرگ مستقیم علل بین کلی

 شدهثبت مرگ ایزمینه علل بین کلی توافق میزان و %٦٨ پزشکی
   .]28[است بوده %٦٤ پزشکی پرونده با فوت گواهی در
ناهمخوانی علت مرگ با  همکاران و آراکیوان مطالعه در

و در مراکز  %۲/۴۰های پرونده در مراکز آموزشی تشخیص
 همکاران و زادهمصطفی مطالعه . در]20[بود %۳۷٫۶غیرآموزشی 

در  با پرونده بالینی متوفی فوت مطابقت علت مرگ در گواهی
  .]29[موارد وجود داشت %۷۶٫۴

ها در بخش دوم ها و بیماریدر مطالعه حاضر سایر وضعیت
 و زادهمصطفی مطالعه شده بود. درثبت  %۵٫۹گواهی فوت تنها در 

 مورد هایپرونده %۹۴ مرگ در علت دوم قسمت ثبت همکاران
 و همکاران عدم ماهارجانمطالعه . در ]29[بود شده تکمیل مطالعه
این . ]30[موارد بیان شد %١٤٫١در  فوت گواهی دوم قسمت در ثبت

دلیل عدم تاکید بر تکمیل این قسمت از سوی امر شاید به
  مسئوالن مربوطه است.

ای به ای و زمینهدر مطالعه حاضر عدم ثبت علت مستقیم، واسطه
 عدم و همکاران لموچیبود. در مطالعه  %۵٫۴و  ۹٫۸، ۱۰٫۳ترتیب 

 و ۹ ،۰٫۹ ترتیب به ایزمینه و واسط حد مستقیم، علت ثبت
های فوت همکاران در بررسی گواهیو  ماهارجان. ]31[بود %۱۷٫۱۱

 به را ایزمینه و مستقیم علت ثبت عدم جراحی ویژه مراقبت بخش

 ایزمینه مستقیم، علت ثبت خطاهای همچنین ،%۶/۳ و صفر ترتیب

  .]30[کردند بیان %۲۴٫۶ و ۴۶٫۴ ،۲۹ ترتیب به را بینابینی و
در مطالعه حاضر بین خطاهای علت مستقیم مرگ با نوع تخصص 

داری وجود داشت؛ به پزشک صادرکننده گواهی فوت ارتباط معنی
این صورت که تعداد خطاهای علت مستقیم در پزشکان 

ها زیدنترداری کمتر از طور معنیهای ویژه بهتخصص مراقبتفوق
خطای علل بینابینی با سن متوفی ارتباط بود. همچنین بین تعداد 

داری وجود داشت؛ به این صورت که تعداد خطاهای علل معنی
 یافت. درداری با افزایش سن افزایش میطور معنیبینابینی به

و همکاران بین وقوع خطاهای ماژور و  حقیقیحیویمطالعه 
مینور با متغیرهای جنس، سن و تعداد دفعات بستری ارتباط 

داری وجود نداشت، اما با تعداد خطوط پرشده ارتباط یمعن
و همکاران سن متوفی و علت  نوجیالنا. ]24[داری داشتمعنی

مرگ را فاکتورهای مهمی در ارتباط با خطاهای ماژور بیان 
  .]5[کردند
 فوت گواهی صحیح مستندسازی به مربوط هایچالش خصوص در

 آگاه افراد توسط پژوهش این در شدهاشاره هایچالش ترینعمده
عدم وجود انگیزه کافی از جانب پزشکان،  مستندسازی، فرآیند در

عدم آموزش نحوه مستندسازی علل فوت، ضعف ساختاری گواهی 
های پوچ، های مناسب برای کدسازی جایگزینفوت، عدم شفاف

عدم وجود دستورالعمل واحد با وحدت رویه یکسان برای تکمیل 
 عدم درک برآبادیو  معراجیدر مطالعه  بود. صحیح گواهی فوت

 و قوانین با پزشکان ناآشنایی و فوت گواهی اهمیت
. در مطالعه ]23[بیان شده بود مرگ علل تعیین هایدستوالعمل

ترین چالش در زمینه انتخاب کد و همکاران مهم رضوانی اردستانی
های به علل فوت، عدم درنظرگرفتن توالی ICD-10صحیح 

استاندارد تعریفی سازمان بهداشت جهانی در خصوص ثبت علل 
ای، علل واسط، علت مستقیم) مرگ در گواهی فوت (علت زمینه

و همکاران تاکید  حقیقیحیوی. مطالعه ]28[توسط پزشکان است
 تكمیل درباره دستورالعمل پزشكان آگاهیكم بر کند عالوهمی

 هایضعف خطاها، بروز این در دیگر مهم عامل فوت، گواهی
 هایسازمان كه است ایران استفاده در مورد فوت گواهی ساختاری

  .]24[نمایند آن اقدام اصالح برای باید ربطذی
 این مطالعه توجه در پیشنهادی راهکارهای ترینمهم جمله از

 در خطاها انواع از وجود پزشكان آگاهی سطح ارتقای به بیشتر
 کرمیو  آرانی زادهشکریفوت بود که در مطالعه  گواهی كردنكامل

 فوت در گواهی . همچنین اصالح ساختار]32[به آن اشاره شد
، ارایه چارچوب نظری و عملی ]20[و همکاران آراکیوان مطالعه

شده توسط سازمان مناسب مطابق با موازین استاندارد معرفی
و  ]28[و همکاران رضوانی اردستانیمطالعه  جهانی بهداشت در

تمامی مطالعات از جمله  در گواهی فوت نیز تكمیل آموزش نحوه
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   ۱۳۹۸ زمستان، ۱، شماره ۲۶وره د                                                                                                                                                                                     یپزشكی قانونعلمی مجله 

مورد  ]34[و همکاران واشیراساکسیریو  ]33[و همکاران نژادیوسفی
  است.  گرفته قرار تاکید

های های این پژوهش محدودبودن به پروندهاز جمله محدودیت
یل و ارسال به واحد علت تاخیر در تکمبود که به ۱۳۹۶سال 

 ۹۷بایگانی این سال انتخاب شد، زمان انجام تحقیق انتهای سال 
برگزار  ۱۳۹۸گروپ و پانل در سال است و جلسات فوکوس ۹۸و 

ها که شدند. در این بازه زمانی ممکن است مستندسازان پرونده
اند تغییر کرده باشند و به تبع آن ممکن است ها بودهاکثرًا رزیدنت

رده باشد. به همین دلیل فراوانی وضعیت مستندسازی تغییر ک
های نامناسب که منجر به اختصاص کدهای پوچ در تشخیص

نیز استخراج و با سال  ۱۳۹۷شود در سال سامانه علل مرگ می
مقایسه شد، نتایج نشان داد که درصد ثبت کدهای پوچ در  ۱۳۹۶

تفاوت  ۹۷و  ۹۶ای در سال سامانه علل مرگ در قسمت علت زمینه
  بودند.  %۱ها در حد هی نداشتند و تفاوتقابل توج

دیده برای بررسی علل محدودیت دیگر، همکاری دو پزشک آموزش
های تایی از پروندهفوت بود. برای رفع این محدودیت دو نمونه ده

منظور فوتی مورد بررسی در هر بیمارستان به پزشک دیگر نیز به
که مقدار قابل  دش۰ /۹۴۲ پزشک میزان توافق دوبررسی داده شد و 

  . بودقبولی 
ایجاد انگیزه مالی و  راهکارهایی همچون پژوهش نتایج به توجه با

های فوت توسط ارزشیابی در پزشکان برای ثبت دقیق گواهی
منظور آموزش پزشک معالج، تهیه کلیپ آموزشی، پمفلت و غیره به

 ای و تصادفی از بینها، بررسی دورهصحیح مستندسازی به رزیدنت
ومیر های فوت صادرشده برای بررسی در کمیته مرگتمامی گواهی

کننده گواهی فوت همراه با بیمارستان و بازخورد به پزشک تکمیل
  شود.سیستم تشویق و تنبیه پیشنهاد می
  شود:های بعدی ارایه میپیشنهادهای زیر برای انجام پژوهش

 املش مطالعه این در شدهتوصیه راهکارهای اثربخشی بررسی -۱
 اصول خصوص در غیرحضوری و حضوری آموزش ایدوره برگزاری
   فوت گواهی تکمیل نحوه و نویسیتشخیص

 هایبخش در فوت هایگواهی مستندسازی وضعیت بررسی -۲
 یو،سیسی اورژانس، بخش مانند باال ومیرمرگ با خصوصبه دیگر
 ویژه مراقبت داخلی، ویژه مراقبت باز، قلب ویژه مراقبت هایبخش
  کشور هایبیمارستان در و غیره اعصاب و مغز جراحی

 برای فوت پزشکی هایگواهی سازیمستند وضعیت بررسی -۳
 و زنان بخش در تولد از بعد روز ۷ تا نوزاد مرگ و زاییمرده موارد

  کشور هایبیمارستان نوزادان ویژه مراقبت بخش زایمان و
های ارجاع جسد در شده در فرمدرجای علل فوت بررسی مقایسه -۴

  شده در پزشکی قانونی دادهها با علل فوت تشخیصبیمارستان
   سامانه در موجود پوچ کدهای لیست بودنکامل و صحت بررسی -۵
  

  گیرینتیجه
 های مورد بررسی،بیمارستان در فوت گواهی تکمیل وضعیت
تواند منجر کارگیری راهکارهای این مطالعه میبهنیست و  مطلوب

تر مورد به پزشکی قانونی و تکمیل صحیحبه کاهش ارجاع بی
هایی مانند مراقبت ویژه جراحی گواهی فوت در بخش

تر مربوط به ها شود و امکان ارایه آمار صحیح و کاملبیمارستان
  گزاری بهتر در نظام سالمت فراهم آورد.مرگ را برای سیاست

  
نامه کارشناسی ارشد مصوب حاصل پایاناین مقاله تشکر و قدردانی: 

 حمایت با است که ۹۷۱۲۸۷دانشگاه علوم پزشکی مشهد با کد طرح 
پژوهشگران بر خود الزم  .است شده اجرا مشهد پزشکی علوم دانشگاه
دانند از کلیه افرادی که به نحوی در این پژوهش همکاری نمودند، می

ن و مسئوالن محترم در و همکارا جواد زارعیخصوصًا جناب آقای دکتر 
	 تشکر و قدردانی نمایند. (عج)و قائم (ع)رضاهای امامبیمارستان

به  IR.MUMS.REC.1397.286این مطالعه با کد  تاییدیه اخالقی:
  مشهد رسیده است. پزشکی علوم تصویب کمیته اخالق دانشگاه

  ندارد. وجود منافعی تعارض تعارض منافع:
(نویسنده اول)، نگارنده  زادهکامکار کریممهرانگیز  سهم نویسندگان:

(نویسنده  مرضیه معراجی)؛ %٢٠مقدمه/پژوهشگر اصلی/نگارنده بحث (
 مهدی یوسفی)؛ %١٠دوم)، نگارنده مقدمه/پژوهشگر کمکی/نگارنده بحث (

آرش )؛ %١٥ده بحث (شناس/پژوهشگر کمکی/نگارن(نویسنده سوم)، روش
 حسن عباسپور)؛ %١٠شگر کمکی ((نویسنده چهارم)، پژوه پیوندی یزدی

(نویسنده  جمشید جمالی)؛ %١٠(نویسنده پنجم)، پژوهشگر کمکی (
سمیه )؛ %١٥ی (شناس/پژوهشگر اصلی/تحلیلگر آمار ششم)، روش

(نویسنده هفتم)، نگارنده مقدمه/پژوهشگر اصلی/نگارنده بحث فضائلی 
)٢٠%(  

مشهد  پزشکی علوم این مطالعه از حمایت مالی دانشگاه منابع مالی:
  برخوردار بوده است.
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