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ش��بکههاي بهداش��تي و به کارگيري روشهاي پيشگيري و درمان بيماريها ميباش��د .اساس دادههاي مرگ و مير گواهي فوت است و مهمترين
ش��اخص در گواهي فوت صحت علل مرگ ثبت ش��ده در گواهي فوت با اس��تانداردهاي  WHOو کدهاي علل مرگ و مير در  ICD10ميباشد.
س��ازمان بهداش��ت جهاني قوانين و دستورالعملهاي مربوط به تکميل صحيح گواهي فوت ،انتخاب علت زمينهاي مرگ و طريقه کدگذاري آنها
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مقدمه
شناخت ويژگيهاي س��اختار جمعيت و عوامل تعيين کننده آن مانند
مرگ و مير ،تولد و مهاجرت براي برنامهريزي اجتماعي اقتصادي نيازي
بني��ادي ميباش��د و کليه برنامههاي مذکور بايد براي محاس��بات خود
متغيره��اي جمعيتي را به کار برند ( .)1اطالعات مرگ و مير به عنوان
يکي از اساس��يترين منابع اطالعات بهداشتي ميتواند به عنوان پايهاي
براي برنامهريزي ،مديريت و ارزيابي بخش بهداش��ت در کش��ور به کار
گرفته شود .وجود اطالعات مرگ و مير صحيح ،دقيق ،به روز و کافي به
منظور برنامهريزي ،تعيين اولويتها ،توزيع امکانات ،تخصيص بودجه و
ارايه عادالنه خدمات بهداش��تي درماني در سطح جامعه امري ضروري
اس��ت .نظام مديريت اطالعات مرگ و مير شامل ثبت ،نگهداري ،جمع
آوري ،بازيابي ،پ��ردازش ،تحليل و توزيع و به کارگيري اطالعات مرگ
و مير اس��ت .در اين نظام ابزار اوليه براي ثبت اطالعات متوفي گواهي
فوت اس��تاندارد اس��ت که حاوي عناصر اطالعاتي مورد نياز در س��طح
مديريت اطالعات ميباش��د .طي سالهاي اخير تغييراتي در کشورهاي
در حال توسعه رخ داده که بر چهره مرگ در اين کشورها تاثير گذاشته
است ( .)2با اين وجود بسياري از آمارها در کشورهاي مختلف در زمينه
مرگ و مير با يکديگر قابل مقايس��ه نيست .جهت قياس اطالعات مرگ
و مير در سطح بينالملل ،بايد از تعاريف و قالبهاي استاندارد و يکسان
اس��تفاده نمود .از اين رو سازمان بهداش��ت جهاني 1در جلد دوم کتاب
طبقهبندي بينالمللي بيماريها ويرايش دهم 2گواهي فوت اس��تاندارد را
براي اس��تفاده در کشورهاي مختلف پيشنهاد نموده است ( .)3سازمان
بهداش��ت جهاني قوانين و دس��تورالعملهاي مربوط به تکميل صحيح
گواهي فوت ،انتخاب علت زمينهاي مرگ و طريقه کدگذاري آنها ارايه
نموده اس��ت .در مجموع  ICD10بس��تري مناسب براي تهيه و مقايسه
آماره��اي مرگ و مير در س��طح بي��ن المللي در ميان کش��ورهايي که
اس��تانداردهاي اعالم ش��ده توس��ط  WHOرا پذيرفتهاند ،فراهم نموده
اس��ت .ثبت علل مبهم و غير مفيد يا شرايطي که نميتوانند علت فوت
ي��ک فرد باش��ند ،يکي از مهمترين معضالت ثبت م��رگ در نظام هاي
ثبتي ميباش��د .در بسياري از موارد ديده ميش��ود که يک بيماري به
صورت رايج جهت گزارش موارد فوت در يک کش��ور استفاده ميگردد
( .)4ثب��ت صحيح علل م��رگ ،نيازمند آگاهي از تفاوت بين علت مرگ
و مکانيس��م آن و درک مفهوم علت مس��تقيم م��رگ و علت زمينهاي
ميباشد .طبق دستورالعمل کتاب طبقهبندي بينالمللي بيماريها براي
کدگذاري علل مرگ و مير ،از علت زمينهاي مرگ اس��تفاده ميش��ود.
علت زمينهاي مرگ وضعيت يا حادثهاي اس��ت که شروع کننده سلسله
حوادث منجر به مرگ ميباشد و يا حادثه و خشونتي است که منجر به
آسيب مرگبار شده است .اما علت آني مرگ آخرين بيماري با وضعيتي
اس��ت که به طور مس��تقيم به مرگ متوفي منجر ش��ده اس��ت .طبق
)1. World Health Organization (WHO
2. International Statistical Classification of Diseases and Related
)health Problems-Tenth revision (ICD10
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دستورالعمل  ICD10براي کدگذاري علل مرگ و مير از علت زمينهاي
مرگ 3اس��تفاده ميش��ود .بايد در نظر گرفت که تعيين علت زمينهاي
مرگ صحيح ،تاثير مهمي در کنترل کيفي دادههاي بهداش��ت و درمان
دارد ( .)5علي رغم س��اده به نظر رس��يدن ثبت عل��ل زمينهاي مرگ،
مش��کالت متعددي مانند عدم آموزش کافي پزشکان ،عدم توجه کافي
در نوش��تن علت زمينهاي مرگ صحيح ،نبود اطالعات جامع وکافي در
م��ورد برخي افراد فوت ش��ده و فرايند پيچيده بعض��ي از بيماريها در
اي��ن خصوص وجود دارد ( .)6در اي��ران در زمينه کدگذاري بيماريها
تحقيقات گوناگوني صورت پذيرفته اس��ت ،اما در زمينه کدگذاري علل
م��رگ و مير علي رغم اهميت آن در برنامهريزي در حوزه بهداش��ت و
درمان ،تحقيقات انگشت شماري در سطح کشور صورت گرفته است.
در تحقيقات صورت گرفته توسط سيما عجمي ( )1381الگوي مناسبي
ب��راي گواه��ي فوت اس��تاندارد و روشهاي جم��عآوري گواهي فوت و
اطالع��ات مرگ و مير اراي��ه گرديد ( .)7همچني��ن نتايج تحقيق عين
افشار ( )1371نش��ان داد که در  %30از پروندههاي بررسي شده ،علل
مرگ ثبت ش��ده در گواهي ف��وت و برگه خالصه پرونده با هم مطابقت
دارد ( .)9در پژوهش صورت گرفته توس��ط اداره آمار معاونت پژوهشي
دانش��گاه علوم پزشکي بوشهر مش��خص گرديد که از  176گواهي فوت
صادر شده 76 ،گواهي ( )%41داراي نقص بودهاند ( .)8با توجه به موارد
ف��وق ،پژوهش حاضر براي س��نجش ميزان انطب��اق گواهي فوت صادر
ش��ده در بيمارستان سيناي تهران با استاندارد سازمان بهداشت جهاني
و کدهاي  ICD10انجام گرفته اس��ت و در تالش است سطح همخواني
علل ثبت ش��ده در گواهي فوت که اساس گزارشات آماري ميباشد ،با
علل واقعي مرگ ثبت ش��ده در پرونده پزشکي بيماران را مورد بررسي
قرار دهد و راهکارهايي جهت رفع مشکالت احتمالي در نظام ثبت مرگ
در کشور ارايه دهد (.)9

روش بررسي
اين مطالعه به صورت مش��اهدهاي ،تحليلي ،مقطعي و گذشتهنگر است.
جمعيت مورد مطالعه پرونده بيماران فوت ش��ده در بيمارستان سيناي
تهران در  6ماهه دوم س��ال  1392ميباش��د .معيار خ��روج از مطالعه
ش��امل عدم دس��تيابي به پرونده و عدم صدور جواز دفن در بيمارستان
به دليل ارجاع جسد به پزشکي قانوني ميباشد .جهت گردآوري دادهها
از چک ليستي شامل ش��ماره پرونده ،سن ،جنس ،طول مدت بستري،
بخش بس��تري ،علت مس��تقيم و زمينهاي مرگ ثبت ش��ده در گواهي
فوت ،علت مس��تقيم و زمينهاي مرگ ثبت ش��ده در پرونده پزش��کي،
نوع تخصص پزشک صادر کننده گواهي فوت استفاده شده است .چک
ليس��ت با مطالعه گواهي فوت صادر ش��ده در بخش متوفيات و بررسي
پرون��ده بيماران تکمي��ل گرديده و در نهايت پروندهه��اي  6ماهه دوم
س��ال 1392توس��ط متخصص پزش��کي قانوني به عنوان مجري طرح
)3. Underlying Cause of Death )USD
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مورد بررس��ي قرار گرفته و بر اس��اس ش��رح حال و نظر پزشک معالج
و تش��خيص احتمالي بيماري و س��اير موارد موجود در پرونده اقدام به
تعيين محتملترين علت مس��تقيم و زمينهاي مرگ ميگردد و با علت
مرگ از قبل تعيين ش��ده در گواهي فوت مقايس��ه شده و امتياز بندي
ب��ه صورت صحيح ،غلط و ناقص انج��ام ميگردد و ميزان صحت صدور
گواهي فوت بررس��ي ميش��ود .در نهايت دادهه��ا وارد نرم افزار SPSS
شده و با استفاده از آمار توصيفي (درصد ،فراواني ،نمودار) و استفاده از
آزمون  chi-squareتجزيه و تحليل شد.

يافتهها
از مجموع  331پرونده بررس��ي ش��ده200 ،نفر م��رد ( )%60/4و 131
نفر زن ( )%39/6بودهاند .بيش��ترين تعداد فوت ش��دگان در رده سني
باالي 70س��ال ( )%50/8و کمترين در رده سني زير  30سال ()%2/1
رخ داده اس��ت .بيشترين افراد فوت شده طول مدت بستري شان کمتر
از يک روز بوده ( )%30/5و بعد از آن بين  4تا 10روز بس��تري بودهاند
( .)%23/3بيشترين کد پوچ استفاده شده ايست قلبي عروقي به ميزان
 %32/5بوده اس��ت و در مجم��وع در  %41/7موارد از کد پوچ به عنوان
علل مس��تقيم مرگ اس��تفاده شده است( .نمودار ش��ماره يک) پس از
بررسي علل فوت ثبت شده در پروندههاي پزشکي و مقايسه آن با علل
فوت ثبت ش��ده در گواهي فوت مش��خص گرديد که ميزان توافق کلي
بين علت مرگ ثبت ش��ده در گواهي فوت و پرونده پزشکي  0/68بوده
است که در حد توافق خوب طبقهبندي ميگردد.
ميزان توافق کلي بين علل زمينهاي مرگ ثبت ش��ده در گواهي فوت با
علل زمينهاي ثبت ش��ده در پرونده پزش��کي 0/64بوده است .بيشترين
فراواني علل زمينهاي مرگ ثبت شده در گواهي فوت مربوط به کدهاي
پ��وچ و بيفاي��ده (33/8درصد) و بعد از آن نارس��ايي قلب��ي به ميزان
(10/2درصد) ميباشد( .نمودار شماره دو)

از س��وي ديگر نتايج نش��ان ميدهد که بين صحت کدگذاري و فصول
مختل��ف  ICD10رابطه معناداري وجود ندارد و به صورت کلي کدهاي
ثبت ش��ده علت فوت در فصل بيماريهاي سيس��تم ادراري تناس��لي
داراي بيش��ترين صح��ت ( )%91و کدهاي ثبت ش��ده عل��ت فوت در
فصل بيماريهاي سيس��تم گردش خون داراي کمترين صحت ()%73
ميباشد( .نمودار )3
س��ازمان بهداش��ت جهاني ب��راي تعيين کدهاي عل��ت زمينهاي مرگ
يک س��ري قوانين و روشهاي تعريف شده تهيه کرده که در جلد دوم
 ICD10به تفصيل اين قوانين بيان ش��ده اس��ت (ص 33-60جلد دوم
کتاب طبقه بندي بينالمللي بيماريها).
مطابق جدول ش��ماره يک پرکاربردترين قانون در کدگذاري علل فوت
قواني��ن عمومي ب��وده که در  265م��ورد از گواهيهاي ص��ادره مورد
اس��تفاده قرار گرفته که ميزان تطبيق کدهاي اختصاص داده ش��ده را
ب��ا تعاريف  ICD10درخصوص نحوه تعيين تش��خيص صحيح تا 74/5
درصد افزايش داده است.

بحث
گروهبن��دي علل بيماريها و مرگ و مير ،تخصيص يک علت يا بيماري
به يک گروه معين از مجموعه علل بيماري يا مرگ ،ظاهري ساده دارد.
در عين حال از نظر ش��مول و حفظ يکپارچگي آن در يک کشور و در
جه��ان و انطباق آن با فرهنگها و س��طوح مختلف دانش و پراکندگي
بيماريها ،کنترل تکرار نشدن يک بيماري يا يک علت در ساير گروهها،
کاربردي بودن اطالعات ،گروهبندي ،از پيچيدگيهاي زيادي برخوردار
اس��ت .در مجموعه طبقهبندي علل بيماريه��ا و مرگ و مير ،طبقهها
و گروهه��اي کلي وجود دارد .ه��ر گروه ني��ز از زيرگروههاي متعددي
تش��کيل شده است .اين گروههاي کلي در  ICD10در  21فصل تعريف
ش��دهاند .پرواضح اس��ت که انتخاب علل صحيح مرگ بر اساس تعاريف

ت صادر شده
نمودار شماره يک :نمودار فراواني علل مستقيم مرگ در گواهيهای فو 
* ايست قلبي تنفسي به دليل فراواني به صورت جدا از ساير تشخيصهاي پوچ محاسبه گرديده است.
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نمودار شماره دو:نمودار فراواني علل زمينهاي مرگ در گواهيهاي ثبت صادر شده
اس��تاندارد و کدهاي مندرج در کتاب طبقهبندي بينالمللي بيماريها
مس��يري روشنتر در ترسيم س��يماي علل مرگ واقعي در کشور ايجاد
خواهد کرد .بر اس��اس نتايج ،ميزان صح��ت ثبت علت فوت در گواهي
ف��وت صادره مطابق آناليز آماري  %66/2بوده اس��ت که نش��ان دهنده
عدم آش��نايي برخي پزش��کان با قوانين بينالمللي در زمينه ثبت علل
فوت ميباش��د .از س��وي ديگر ،يافتههاي تحقيق بيانگر اين مهم است
که  %30/5بيماران در فاصله زماني کمتر از  24ساعت از زمان پذيرش
فوت نمودهاند و ممکن است در اثر عدم وجود زمان کافي براي تکميل
پرونده ،پزش��ک صادر کننده گواهي فوت امکان دس��تيابي به سوابق
کامل بيمار را نداش��ته باشد .بر اساس پژوهش صورت گرفته در تايوان
مشخص گرديد که ميزان توافق بين تشخيص علت فوت در گواهي فوت

و پرونده پزش��کي  0/83/9بوده اس��ت و در تحقيق ديگر در سوئد اين
ميزان توافق  0/94/6به دس��ت آمده اس��ت .نتايج تحقيق دکتر افريچه
و همکاران در س��ال 1386در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان اين ميزان
توافق در سطح خوب عنوان شده است ( .)18پرواضح است که اختالف
زياد مربوط به ميزان توافق کس��ب ش��ده در اين پژوهش با نتايج ساير
کشورها را ميتوان ناشي از تجربه و سابقه کدگذاري علل مرگ و مير و
نظ��ام هدفمند جمع آوري ،ثبت و آناليز آمارهاي مربوط به مرگ و مير
در اين کشورها دانست ( .)10نتايج تحقيق حاضر نشان داد در مواردي
که قوانين عمومي توس��ط پزش��کان در تعيين علت ف��وت به کار رفته
اس��ت ،ميزان صحت کدگذاري علل مرگ و مير به صورت چشمگيري
افزايش يافته اس��ت ( .)%89/3پژوهش��ي در آلم��ان بيانگر اين موضوع

نمودار شماره :3درصد صحت کدگذاري بر اساس فصول مختلف
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جدول ش��ماره يک:توزيع فراواني قوانين اس��تفاده ش��ده در
کدگذاري علل فوت بر اساس تعاريفICD10
نام قانون

فراواني

قانون عمومي

265

قانون يک

24

قانون دو

19

قانون سه

12

قانونA

6

قانونB

3

قانونC

1

قانونD

1

است که ميزان توافق بين علل مستقيم فوت ثبت شده در گواهي فوت
و پرونده پزش��کي که بر اساس فصل بيماريهاي قلبي عروقي ICD10
کدگذاري ش��دهاند  %50/9بوده که اين ميزان در مطالعات انجام گرفته
در لهس��تان  %65/5به دست آمده اس��ت ( .)11به نظر ميرسد آگاهي
پزش��کان از چگونگي به كارگيري قواني��ن عمومي و اختصاصي تعريف
شده توسط سازمان بهداشت جهاني در خصوص نحوه تعيين علت فوت
واقعي کمک ش��اياني خواهد نمود .نتايج تحقي��ق حقيقي و همکاران
در دانش��گاه علوم پزشکي هرمزگان نش��ان ميدهد زماني که از قوانين
عمومي کدگذاري به دقت اس��تفاده گردد ،ميزان صحت کدگذاري علل
فوت به طور چشمگيري افرايش مييابد (.)18
يکي از مش��کالت عمده ثبت علتي مرگ به خصوص در کش��ورهاي در
حال توس��عه استفاده از کدهاي پوچ اس��ت که ترکيب و سيماي علتي
مرگ را از دقت و حساس��يت الزم تهي و خالي مينمايد .در کشورهاي

مختلف بسته به اينکه تشخيص دهنده علت مرگ چه کساني هستند،
کدهاي پوچ انتخاب ش��ده نيز متفاوت است .به طور مثال در آمريکاي
التين کد پوچ مشکوک به قتل يعني زيرگروههاي  Y13-Y34شايعترين
کد پوچ مورد اس��تفاده است .در کشورهاي عربي مانند مصر شايعترين
علل مورد استفاده ) COPD(J40-J47است .در کشورهاي اروپايي ساير
بيماريهاي قلبي ) (I60-I69گاه به عنوان کد پوچ مورد اس��تفاده قرار
ميگيرد .آمار باالي اس��تفاده از کدهاي پ��وچ در اين تحقيق ()%41/7
نش��ان دهنده وجود مش��کالت متعدد در انتساب يک علت يا يک روند
منجر به فوت به متوفي ميباش��د .بارها مشاهده شده است که پزشکان
به هنگام صدور گواهي فوت و اعالم علت مرگ دچار مش��کل ش��ده و
در اکثر موارد مکانيس��م فوت را با علت فوت اش��تباه گرفته و آن را به
عن��وان علت مرگ اعالم ميکنند که اين مس��اله در موارد عديدهاي نه
تنها موجب بروز مسايل و معضالت حقوقي يا کيفري و مالي شده بلکه
از لحاظ آماري و مطالعات تحقيقي و پژوهش��ي نيز باعث س��ردرگمي
و خدش��هدار شدن اطالعات پژوهش��گر گرديده است ( .)12نمودار زير
نشان ميدهد که توافق تشخيص نهايي و علل زمينهاي مرگ در بخش
اورژانس کمتر از ساير بخشها بوده است و با توجه به آمار باالي مرگ
و مير زير  24ساعت ،بررسي امکانات تشخيصي و درماني کافي و توجيه
پزش��کان در تکميل اطالعات پرونده پزش��کي بيماران ميتواند موجب
تطابق بيشتر علل فوت تعيين شده در گواهي فوت و پرونده پزشکي بر
اساس قوانين تعريف شده توسط سازمان بهداشت جهاني گردد (.)13
نتايج تحقيق نش��ان دادکه در بس��ياري از موارد اطالعات ثبت شده در
گواهيهاي فوت از دقت بااليي برخوردار نبوده و بس��ياري از علل ثبت
ش��ده به دليل عدم اطالع فرد ثبت کننده از سابقه پزشکي فرد متوفي،
مبهم بوده و نشانه مرگ (ايست قلبي تنفسي) به عنوان علت مرگ ثبت
گرديده اس��ت .بس��ياري از علل زمينهاي مرگ ذکر شده نيز بر اساس
اصول تش��خيص نويسي استاندارد و مطابق با تعاريف بينالمللي عنوان
ش��ده توسط سازمان بهداش��ت جهاني نبوده و دقت الزم در ثبت آنها
صورت نپذيرفته اس��ت .آموزش و تاکيد مجدد به پزشکان در خصوص

نمودار ش��ماره :4درصد فراواني توافق تش��خيص نهايي و علل زمينهاي مرگ به تفکيک بخش
بستري
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تکميل دقيق گواهي فوت ،التزام پزشکان به مطالعه دقيق پرونده باليني
متوف��ي و ثبت دقيق هر دو علت مس��تقيم و زمينهاي و تاکيد بر انجام
اتوپس��ي در صورت نياز و امکان ميتواند در کاهش ميزان مشکالت در
زمينه ثبت علل فوت تاثيرگذار باشد.در مطالعه انجام شده در استراليا،
ميزان دقت تشخيص باليني در تعيين علت مرگ ،زماني که علت مرگ
از قبل ناش��ناخته باش��د ،تنها  52/1درصد گزارش ش��ده است (.)15
اگر دقت تش��خيص باليني در تعيي��ن مرگ  100فرض گردد ،اين ادعا
وجود دارد چنانچه امکان دسترس��ي به خدمات بيمارستاني براي تمام
اقش��ار جامعه به طور يکسان وجود نداشته باشد ،تکيه بر اين اطالعات
در برنامهري��زي بهداش��تي درماني گمراه کننده خواه��د بود ( .)16در
کش��ور آفريقاي جنوبي به منظور کس��ب اطالعات دقيق در زمينه علل
مرگ و مير ،يک فرد آموزش ديده با نزديکترين کس��ي که مراقبت از
فرد متوقي را به عهده داش��ته اس��ت (و فرد متوفي خارج از بيمارستان
فوت کرده اس��ت) در ارتباط عاليم منجر فوت وي مصاحبه مينمايد و
س��پس اطالعات کسب شده س��ه فرد متخصص مورد ارزيابي جداگانه
قرار گرفته تا علت مرگ مشخص و ثبت گردد (.)17

نتيجه گيري
يافتهه��اي پژوهش نش��ان داد ک��ه وضعيت ثبت علل فوت بر اس��اس
اس��تانداردهاي س��ازمان بهداش��ت جهاني و مطابق با کدهاي ICD10

در بيمارس��تان سيناي تهران تا رس��يدن به نقطه مطلوب فاصله دارد.
بر اس��اس نتايج حاصله مهمترين چال��ش در زمينه انتخاب کد صحيح
 ICD10به علل فوت ،عدم در نظر گرفتن تواليهاي اس��تاندارد تعريفي
س��ازمان بهداش��ت جهاني در خصوص ثبت علل مرگ در گواهي فوت
(علت زمينهاي ،علت واس��ط ،علل آني) توسط پزشکان ميباشد .از اين
رو آموزش پزش��کان درباره اهميت تکميل گواهي فوت بر اساس اصول
اس��تاندارد و به کارگيري قوانين عمومي و اختصاصي در خصوص نحوه
تعيين دقيق علل فوت ميتواند راهگشاي افزايش ميزان صحت تشخيص
نويسي و در نتيجه کدگذاري صحيحتر باشد .پرواضح است که برگزاري
کارگاههاي آموزشي و بستههاي آموزش مجازي جهت پزشکان ميتواند
گام مهم��ي را در جهت تغيير صحيح گواه��ي فوت و تعيين تواليهاي
مربوطه در ثبت دقيق علل زمينهاي و علل مستقيم منجر به فوت فراهم
نماي��د ( .)14از س��وي ديگر با نگاهي به نتايج حاص��ل از اين پژوهش
ل��زوم ارايه آموزشهاي الزم به کدگذاران درخصوص چگونگي تفس��ير
گواهي فوت و تعيين علت زمينهاي فوت صحيحتر با استفاده از پرونده
باليني بيمار و قوانين عمومي و اختصاصي ذکر ش��ده در  ICD10نيز از
ضروريات برنامهريزان حوزه بهداشت ميباشد .مطالعات کاربردي بيشتر
درخصوص نحوه ثبت ،تکمي��ل و صدور گواهي فوت و ارايه چهارچوب
نظري و عملي مناس��ب مطابق با موازين استاندارد معرفي شده توسط
 WHOدر س��طح کش��ور ميتواند تصوير جامع از وضعيت موجود و در
نتيجه ارايه راهکارهاي مناس��ب در راستاي ارتقا ميزان صحت تشخيص
نويسي در گواهي فوت صادره در مراکز درماني را فراهم نمايد.
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Survey on the Accuracy of Death Certificated Issued
with WHO Standards & ICD10 Mortality Codes in
Sina Hospital in Tehran in the Second Half of 2013
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* MD, Forensic Medicine Specialist, Member of Legal Medicine Research Center, Legal Medicine Organization
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Abstract
Background: Different measures of mortality and morbidity statistics is a good tool in determining the health
status of a community،the health network development and application of methods of prevention and treatment. Basis
of mortality data is the death certificate and the most important index in death certificate is accuracy of death causes
with WHO standards and death causes codes in ICD10.WHO presents the rules and instructions on proper completion
of death certificates, underlying cause of death and their coding approach. On the whole ICD10 has provided suitable
preparation and internationally comparable statistics of deaths among countries that have adopted the standards
promulgated by the WHO.
Methods: The study was observational cross-sectional and retrospective. The study population was patients at
Sinai hospital in Tehran in the second 6 months of 2013.For data collection standard check list is used. Finally,
after encoding the collected data and registration of them in SPSS software they were analyzed by using descriptive
statistics and chi-square test.
Findings: Rate of death causes accuracy in death certificates issued based on the world health organization
and the international classification of diseases was 66.2 percent. Most deaths have occurred among men aged
over 70 years.30.5 percent of death occurred during hospitalization less than 24 hours. Emergency wards and ICU
respectively with 33.5 percent and 29.6 percent have the highest mortality rate. The overall agreement between direct
causes of death listed on death certificates and medical records was 0.68 and overall agreement between underlying
causes of death listed on the death certificate with underlying causes recorded in the medical records was 0.64 which
statistically classified in good level. Most accuracy of coding based on ICD10 chapters is related to the genitourinary
system diseases (91%) and the lowest accuracy in circulatory system diseases (73%) has been recorded.
Conclusion: In this study the agreement between the initial and final diagnosis was low،which indicates a defect
in the death certificates of death registration system. According to international standards announced by the WHO
recording interval from onset to death should be given more attention. on the other hand, due to the importance of the
cause of death on the standard death certificate, it is necessary to accurately detect these diagnosis and considering
the general and specific rules defined in the international classification of diseases ,and they be coded in order to
analysis of indicators of mortality statistics.
Keywords: Knowledge،Death،Cause of Death،Rules & Guidelines of Death،Death Certificate
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