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چكيده

مقدمه: ش��اخص هاي مرگ و مير و اطالعات آماري مختلف مرگ ابزار خوبي در تعيين وضع س��المتي و بهداش��ت یک جامعه، نحوه پيش��رفت 
ش��بكه هاي بهداش��تي و به كارگيري روش هاي پيشگيري و درمان بيماري ها مي باش��د. اساس داده هاي مرگ و مير گواهي فوت است و مهم ترین 
ش��اخص در گواهي فوت صحت علل مرگ ثبت ش��ده در گواهي فوت با اس��تانداردهاي WHO و كدهاي علل مرگ و مير در ICD10 مي باشد. 
س��ازمان بهداش��ت جهاني قوانين و دستورالعمل هاي مربوط به تكميل صحيح گواهي فوت، انتخاب علت زمينه اي مرگ و طریقه كدگذاري آن ها 
ارایه نموده اس��ت. در مجموع ICD10 بس��تري مناس��ب براي تهيه و مقایس��ه آمارهاي مرگ و مير در س��طح بين المللي در ميان كشورهایي كه 

استانداردهاي اعالم شده توسط WHO را پذیرفته اند، فراهم نموده است.
روش بررس��ي: این مطالعه از نوع مش��اهده اي، تحليلي و مقطعي بوده و جهت مطالعه گذشته نگر است. جمعيت مورد مطالعه بيماران فوت شده 
در بيمارس��تان س��يناي شهر تهران در 6 ماهه دوم سال 1392 مي باش��د. به منظور گردآوري اطالعات از چک ليست استاندارد استفاده گردید. در 
نهای��ت اطالع��ات گردآوري ش��ده  بعد از كدبندي در نرم افزار آماري SPSS ثبت و از طریق آم��ار توصيفي و آزمون chi-square مورد تجزیه و 

تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميزان صحت علل ثبت شده در گواهي فوت هاي صادره بر اساس اصول استاندارد سازمان بهداشت جهاني و كتاب طبقه بندي بين المللي 
بيماري ها 66/2درصد بوده اس��ت. بيش��ترین مرگ و مير در محدوده سني باالي70 س��ال و در ميان مردان رخ داده است. 30/5درصد فوت ها در 
مدت بس��تري كمتر از 24 س��اعت رخ داده و بخش هاي اورژانس و ICU به ترتيب با 33/5درصد و 29/6درصد بيش��ترین ميزان مرگ و مير را به 
خود اختصاص داده اند. ميزان توافق كلي بين علل مس��تقيم مرگ ثبت ش��ده در گواهي فوت و پرونده پرشكي 0/68 و ميزان توافق كلي بين علل 
زمينه اي مرگ ثبت شده در گواهي فوت با علل زمينه اي ثبت شده در پرونده پزشكي 0/64 بوده است كه از نظر آماري در سطح خوب طبقه بندي 
مي گردد. بيش��ترین صحت كدگذاري بر اساس فصول 21 گانه ICD10 مربوط به فصل بيماري هاي سيستم ادراري تناسلي )91درصد( و كمترین 

صحت مربوط به فصل بيماري هاي سيستم گردش خون )73 درصد( ثبت گردیده است.
نتيجه گيري: در این تحقيق ميزان توافق ميان تش��خيص اوليه و نهایي پایين بوده كه این امر نش��ان دهنده نقص سيس��تم ثبت مرگ در گواهي هاي 
فوت مي باشد. با توجه به استانداردهاي بين المللي اعالم شده از سوي WHO ثبت فاصله زماني از شروع بيماري تا وقوع مرگ باید مورد توجه 
بيش��تري قرار گيرد. از س��وي دیگر با توجه به اهميت ثبت علل فوت اس��تاندارد در گواهي فوت، الزم اس��ت این تشخيص ها به صورت دقيق و 
با در نظر گرفتن قوانين عمومي و اختصاصي تعریف ش��ده در كتاب طبقه بندي بين المللي بيماري ها جهت بررس��ي آماري و آناليز شاخص هاي 

مرگ و مير كدگذاري گردند.
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مقدمه

ــاختار جمعیت و عوامل تعیین کننده آن مانند  شناخت ویژگي هاي س
مرگ و میر، تولد و مهاجرت براي برنامه ریزي اجتماعي اقتصادي نیازي 
ــبات خود  ــد و کلیه برنامه هاي مذکور باید براي محاس ــادي مي باش بنی
ــاي جمعیتي را به کار برند )1(. اطالعات مرگ و میر به عنوان  متغیره
ــي ترین منابع اطالعات بهداشتي مي تواند به عنوان پایه اي  یكي از اساس
ــور به کار  ــت در کش براي برنامه ریزي، مدیریت و ارزیابي بخش بهداش
گرفته شود. وجود اطالعات مرگ و میر صحیح، دقیق، به روز و کافي به 
منظور برنامه ریزي، تعیین اولویت ها، توزیع امكانات، تخصیص بودجه و 
ــتي درماني در سطح جامعه امري ضروري  ارایه عادالنه خدمات بهداش
ــت. نظام مدیریت اطالعات مرگ و میر شامل ثبت، نگهداري، جمع  اس
ــردازش، تحلیل و توزیع و به کارگیري اطالعات مرگ  آوري، بازیابي، پ
ــت. در این نظام ابزار اولیه براي ثبت اطالعات متوفي گواهي  و میر اس
ــطح  ــت که حاوي عناصر اطالعاتي مورد نیاز در س ــتاندارد اس فوت اس
ــد. طي سال هاي اخیر تغییراتي در کشورهاي  مدیریت اطالعات مي باش
در حال توسعه رخ داده که بر چهره مرگ در این کشورها تاثیر گذاشته 
است )2(. با این وجود بسیاري از آمارها در کشورهاي مختلف در زمینه 
ــه نیست. جهت قیاس اطالعات مرگ  مرگ و میر با یكدیگر قابل مقایس
و میر در سطح بین الملل، باید از تعاریف و قالب هاي استاندارد و یكسان 
ــت جهاني1 در جلد دوم کتاب  ــتفاده نمود. از این رو سازمان بهداش اس
ــتاندارد را  طبقه بندي بین المللي بیماریها ویرایش دهم2 گواهي فوت اس
ــتفاده در کشورهاي مختلف پیشنهاد نموده است )3(. سازمان  براي اس
ــتورالعمل هاي مربوط به تكمیل صحیح  ــت جهاني قوانین و دس بهداش
گواهي فوت، انتخاب علت زمینه اي مرگ و طریقه کدگذاري آن ها ارایه 
ــتري مناسب براي تهیه و مقایسه  ــت. در مجموع ICD10 بس نموده اس
ــورهایي که  ــن المللي در میان کش ــطح بی ــاي مرگ و میر در س آماره
ــط WHO را پذیرفته اند، فراهم نموده  ــده توس ــتانداردهاي اعالم ش اس
ــت. ثبت علل مبهم و غیر مفید یا شرایطي که نمي توانند علت فوت  اس
ــرگ در نظام هاي  ــند، یكي از مهم ترین معضالت ثبت م ــك فرد باش ی
ــود که یك بیماري به  ــد. در بسیاري از موارد دیده مي ش ثبتي مي باش
ــور استفاده مي گردد  صورت رایج جهت گزارش موارد فوت در یك کش
ــرگ، نیازمند آگاهي از تفاوت بین علت مرگ  ــت صحیح علل م )4(. ثب
ــرگ و علت زمینه اي  ــتقیم م ــم آن و درک مفهوم علت مس و مكانیس
مي باشد. طبق دستورالعمل کتاب طبقه بندي بین المللي بیماري ها براي 
ــود.  ــتفاده مي ش کدگذاري علل مرگ و میر، از علت زمینه اي مرگ اس
ــت که شروع کننده سلسله  علت زمینه اي مرگ وضعیت یا حادثه اي اس
حوادث منجر به مرگ مي باشد و یا حادثه و خشونتي است که منجر به 
آسیب مرگبار شده است. اما علت آني مرگ آخرین بیماري با وضعیتي 
ــت. طبق  ــده اس ــتقیم به مرگ متوفي منجر ش ــت که به طور مس اس

1. World Health Organization (WHO)
2. International Statistical Classification of Diseases and Related 
health Problems-Tenth revision (ICD10)

دستورالعمل ICD10 براي کدگذاري علل مرگ و میر از علت زمینه اي 
ــود. باید در نظر گرفت که تعیین علت زمینه اي  ــتفاده مي ش مرگ3 اس
ــت و درمان  مرگ صحیح، تاثیر مهمي در کنترل کیفي داده هاي بهداش
ــل زمینه اي مرگ،  ــیدن ثبت عل ــاده به نظر رس دارد )5(. علي رغم س
ــكالت متعددي مانند عدم آموزش کافي پزشكان، عدم توجه کافي  مش
ــتن علت زمینه اي مرگ صحیح، نبود اطالعات جامع وکافي در  در نوش
ــي از بیماري ها در  ــده و فرایند پیچیده بعض ــورد برخي افراد فوت ش م
ــران در زمینه کدگذاري بیماري ها  ــن خصوص وجود دارد )6(. در ای ای
ــت، اما در زمینه کدگذاري علل  تحقیقات گوناگوني صورت پذیرفته اس
ــت و  ــرگ و میر علي رغم اهمیت آن در برنامه ریزي در حوزه بهداش م

درمان، تحقیقات انگشت شماري در سطح کشور صورت گرفته است.
در تحقیقات صورت گرفته توسط سیما عجمي )1381( الگوي مناسبي 
ــع آوري گواهي فوت و  ــتاندارد و روش هاي جم ــي فوت اس ــراي گواه ب
ــن نتایج تحقیق عین  ــه گردید )7(. هم چنی ــات مرگ و میر ارای اطالع
ــان داد که در 30% از پرونده هاي بررسي شده، علل  افشار )1371( نش
ــوت و برگه خالصه پرونده با هم مطابقت  ــده در گواهي ف مرگ ثبت ش
ــط اداره آمار معاونت پژوهشي  دارد )9(. در پژوهش صورت گرفته توس
ــخص گردید که از 176 گواهي فوت  ــگاه علوم پزشكي بوشهر مش دانش
صادر شده، 76 گواهي )41%( داراي نقص بوده اند )8(. با توجه به موارد 
ــاق گواهي فوت صادر  ــنجش میزان انطب ــوق، پژوهش حاضر براي س ف
ــده در بیمارستان سیناي تهران با استاندارد سازمان بهداشت جهاني  ش
ــت و در تالش است سطح هم خواني  و کدهاي ICD10 انجام گرفته اس
ــده در گواهي فوت که اساس گزارشات آماري مي باشد، با  علل ثبت ش
ــده در پرونده پزشكي بیماران را مورد بررسي  علل واقعي مرگ ثبت ش
قرار دهد و راه کارهایي جهت رفع مشكالت احتمالي در نظام ثبت مرگ 

در کشور ارایه دهد )9(.

روش بررسي

ــاهده اي، تحلیلي، مقطعي و گذشته نگر است.  این مطالعه به صورت مش
ــده در بیمارستان سیناي  جمعیت مورد مطالعه پرونده بیماران فوت ش
ــروج از مطالعه  ــد. معیار خ ــال 1392 مي باش تهران در 6 ماهه دوم س
ــتیابي به پرونده و عدم صدور جواز دفن در بیمارستان  ــامل عدم دس ش
به دلیل ارجاع جسد به پزشكي قانوني مي باشد. جهت گردآوري داده ها 
ــماره پرونده، سن، جنس، طول مدت بستري،  از چك لیستي شامل ش
ــده در گواهي  ــتقیم و زمینه اي مرگ ثبت ش ــتري، علت مس بخش بس
ــكي،  ــده در پرونده پزش ــتقیم و زمینه اي مرگ ثبت ش فوت، علت مس
نوع تخصص پزشك صادر کننده گواهي فوت استفاده شده است. چك 
ــده در بخش متوفیات و بررسي  ــت با مطالعه گواهي فوت صادر ش لیس
ــاي 6 ماهه دوم  ــل گردیده و در نهایت پرونده ه ــده بیماران تكمی پرون
ــكي قانوني به عنوان مجري طرح  ــط متخصص پزش ــال1392 توس س

3. Underlying Cause of Death (USD)

بررسي ميزان مطابقت صحت  گواهي فوت صادرشده  با استانداردهاي WHO وكدهاي مرگ و مير در ICD10 در ...
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ــرح حال و نظر پزشك معالج  ــاس ش ــي قرار گرفته و بر اس مورد بررس
ــایر موارد موجود در پرونده اقدام به  ــخیص احتمالي بیماري و س و تش
ــتقیم و زمینه  اي مرگ مي گردد و با علت  تعیین محتمل ترین علت مس
ــه شده و امتیاز بندي  ــده در گواهي فوت مقایس مرگ از قبل تعیین ش
ــام مي گردد و میزان صحت صدور  ــه صورت صحیح، غلط و ناقص انج ب
 SPSS ــا وارد نرم افزار ــود. در نهایت داده ه ــي مي ش گواهي فوت بررس
شده و با استفاده از آمار توصیفي )درصد، فراواني، نمودار( و استفاده از 

آزمون chi-square تجزیه و تحلیل شد.

يافته ها

ــرد )60/4%( و 131  ــده، 200نفر م ــي ش از مجموع 331 پرونده بررس
ــدگان در رده سني  ــترین تعداد فوت ش نفر زن )39/6%( بوده اند. بیش
ــال )50/8%( و کمترین در رده سني زیر 30 سال )%2/1(  باالي70 س
ــت. بیشترین افراد فوت شده طول مدت بستري شان کمتر  رخ داده اس
ــتري بوده اند  از یك روز بوده )30/5%( و بعد از آن بین 4 تا10 روز بس
)23/3%(. بیشترین کد پوچ استفاده شده ایست قلبي عروقي به میزان 
ــوع در 41/7% موارد از کد پوچ به عنوان  ــت و در مجم 32/5% بوده اس
ــماره یك( پس از  ــتفاده شده است. )نمودار ش ــتقیم مرگ اس علل مس
بررسي علل فوت ثبت شده در پرونده هاي پزشكي و مقایسه آن با علل 
ــخص گردید که میزان توافق کلي  ــده در گواهي فوت مش فوت ثبت ش
ــده در گواهي فوت و پرونده پزشكي 0/68 بوده  بین علت مرگ ثبت ش

است که در حد توافق خوب طبقه بندي مي گردد.
ــده در گواهي فوت با  میزان توافق کلي بین علل زمینه اي مرگ ثبت ش
ــكي 0/64بوده است. بیشترین  ــده در پرونده پزش علل زمینه اي ثبت ش
فراواني علل زمینه اي مرگ ثبت شده در گواهي فوت مربوط به کدهاي 
ــي به میزان  ــایي قلب ــده )33/8درصد( و بعد از آن نارس ــوچ و بي فای پ

)10/2درصد( مي باشد. )نمودار شماره دو(

ــان مي دهد که بین صحت کدگذاري و فصول  ــوي دیگر نتایج نش از س
ــف ICD10 رابطه معناداري وجود ندارد و به صورت کلي کدهاي  مختل
ــلي  ــتم ادراري تناس ــده علت فوت در فصل بیماري هاي سیس ثبت ش
ــت فوت در  ــده عل ــت )91%( و کدهاي ثبت ش ــترین صح داراي بیش
ــتم گردش خون داراي کمترین صحت )%73(  فصل بیماري هاي سیس

مي باشد. )نمودار 3(
ــت زمینه اي مرگ  ــراي تعیین کدهاي عل ــت جهاني ب ــازمان بهداش س
ــري قوانین و روش هاي تعریف شده تهیه کرده که در جلد دوم  یك س
ــت )ص60-33 جلد دوم  ــده اس ICD10 به تفصیل این قوانین بیان ش

کتاب طبقه بندي بین المللي بیماري ها(.
ــماره یك پرکاربردترین قانون در کدگذاري علل فوت  مطابق جدول ش
ــادره مورد  ــورد از گواهي هاي ص ــوده که در 265 م ــن عمومي ب قوانی
ــده را  ــتفاده قرار گرفته که میزان تطبیق کدهاي اختصاص داده ش اس
ــخیص صحیح تا 74/5  ــا تعاریف ICD10 درخصوص نحوه تعیین تش ب

درصد افزایش داده است.

بحث

ــدي علل بیماري ها و مرگ و میر، تخصیص یك علت یا بیماري  گروه بن
به یك گروه معین از مجموعه علل بیماري یا مرگ، ظاهري ساده دارد. 
ــمول و حفظ یك پارچگي آن در یك کشور و در  در عین حال از نظر ش
ــطوح مختلف دانش و پراکندگي  ــان و انطباق آن با فرهنگ ها و س جه
بیماري ها، کنترل تكرار نشدن یك بیماري یا یك علت در سایر گروهها، 
کاربردي بودن اطالعات، گروه بندي، از پیچیدگي هاي زیادي برخوردار 
ــا و مرگ و میر، طبقه ها  ــت. در مجموعه طبقه بندي علل بیماري ه اس
ــز از زیرگروه هاي متعددي  ــر گروه نی ــاي کلي وجود دارد. ه و گروه ه
ــكیل شده است. این گروه هاي کلي در ICD10 در 21 فصل تعریف  تش
ــت که انتخاب علل صحیح مرگ بر اساس تعاریف  ــده اند. پرواضح اس ش

نمودار شماره يک: نمودار فراواني علل مستقيم مرگ در گواهيهای فوت  صادر شده
* ایست  قلبي تنفسي به دلیل فراواني به صورت جدا از سایر تشخیص هاي پوچ محاسبه گردیده است.
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ــتاندارد و کدهاي مندرج در کتاب طبقه بندي بین المللي بیماري ها  اس
ــیماي علل مرگ واقعي در کشور ایجاد  ــیري روشن تر در ترسیم س مس
ــت ثبت علت فوت در گواهي  ــاس نتایج، میزان صح خواهد کرد. بر اس
ــان دهنده  ــت که نش ــوت صادره مطابق آنالیز آماري 66/2% بوده اس ف
ــكان با قوانین بین المللي در زمینه ثبت علل  ــنایي برخي پزش عدم آش
ــوي دیگر، یافته هاي تحقیق بیانگر این مهم است  ــد. از س فوت مي باش
که 30/5% بیماران در فاصله زماني کمتر از 24 ساعت از زمان پذیرش 
فوت نموده اند و ممكن است در اثر عدم وجود زمان کافي براي تكمیل 
ــت یابي به سوابق  ــك صادر کننده گواهي فوت امكان دس پرونده، پزش
ــته باشد. بر اساس پژوهش صورت گرفته در تایوان  کامل بیمار را نداش
مشخص گردید که میزان توافق بین تشخیص علت فوت در گواهي فوت 

ــت و در تحقیق دیگر در سوئد این  ــكي 0/83/9 بوده اس و پرونده پزش
ــت. نتایج تحقیق دکتر افریچه  ــت آمده اس میزان توافق 0/94/6 به دس
ــال1386 در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان این میزان  و همكاران در س
توافق در سطح خوب عنوان شده است )18(. پرواضح است که اختالف 
ــده در این پژوهش با نتایج سایر  ــب ش زیاد مربوط به میزان توافق کس
کشورها را مي توان ناشي از تجربه و سابقه کدگذاري علل مرگ و میر و 
ــام هدفمند جمع آوري، ثبت و آنالیز آمارهاي مربوط به مرگ و میر  نظ
در این کشورها دانست )10(. نتایج تحقیق حاضر نشان داد در مواردي 
ــوت به کار رفته  ــكان در تعیین علت ف ــط پزش که قوانین عمومي توس
ــت، میزان صحت کدگذاري علل مرگ و میر به صورت چشمگیري  اس
ــان بیانگر این موضوع  ــي در آلم ــت )89/3%(. پژوهش افزایش یافته اس

نمودار شماره دو:نمودار فراواني علل زمينه اي مرگ در گواهي هاي ثبت صادر شده

ICD10 نمودار شماره3: درصد صحت کدگذاري بر اساس فصول مختلف

بررسي ميزان مطابقت صحت  گواهي فوت صادرشده  با استانداردهاي WHO وكدهاي مرگ و مير در ICD10 در ...
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است که میزان توافق بین علل مستقیم فوت ثبت شده در گواهي فوت 
 ICD10 ــكي که بر اساس فصل بیماري هاي قلبي عروقي و پرونده پزش
ــده اند 50/9% بوده که این میزان در مطالعات انجام گرفته  کدگذاري ش
ــت )11(. به نظر مي رسد آگاهي  ــتان 65/5% به دست آمده اس در لهس
ــن عمومي و اختصاصي تعریف  ــكان از چگونگي به کارگیري قوانی پزش
شده توسط سازمان بهداشت جهاني در خصوص نحوه تعیین علت فوت 
ــق حقیقي و همكاران  ــایاني خواهد نمود. نتایج تحقی واقعي کمك  ش
ــان مي دهد زماني که از قوانین  ــگاه علوم پزشكي هرمزگان نش در دانش
ــتفاده گردد، میزان صحت کدگذاري علل  عمومي کدگذاري به دقت اس

فوت به طور چشمگیري افرایش مي یابد )18(.
ــورهاي در  ــكالت عمده ثبت علتي مرگ به خصوص در کش یكي از مش
ــت که ترکیب و سیماي علتي  ــعه استفاده از کدهاي پوچ اس حال توس
ــیت الزم تهي و خالي مي نماید. در کشورهاي  مرگ را از دقت و حساس

مختلف بسته به این که تشخیص دهنده علت مرگ چه کساني هستند، 
ــده نیز متفاوت است. به طور مثال در آمریكاي  کدهاي پوچ انتخاب ش
التین کد پوچ مشكوک به قتل یعني زیرگروه هاي Y13-Y34 شایع ترین 
ــتفاده است. در کشورهاي عربي مانند مصر شایع ترین  کد پوچ مورد اس
علل مورد استفاده COPD(J40-J47) است. در کشورهاي اروپایي سایر 
ــتفاده قرار  بیماري هاي قلبي (I60-I69) گاه به عنوان کد پوچ مورد اس
ــوچ در این تحقیق )%41/7(  ــتفاده از کدهاي پ مي گیرد. آمار باالي اس
ــكالت متعدد در انتساب یك علت یا یك روند  ــان دهنده وجود مش نش
ــد. بارها مشاهده شده است که پزشكان  منجر به فوت به متوفي مي باش
ــده و  ــكل ش به هنگام صدور گواهي فوت و اعالم علت مرگ دچار مش
ــتباه گرفته و آن را به  ــم فوت را با علت فوت اش در اکثر موارد مكانیس
ــاله در موارد عدیده اي نه  ــوان علت مرگ اعالم مي کنند که این مس عن
تنها موجب بروز مسایل و معضالت حقوقي یا کیفري و مالي شده بلكه 
ــردرگمي  ــي نیز باعث س از لحاظ آماري و مطالعات تحقیقي و پژوهش
ــگر گردیده است )12(. نمودار زیر  ــه دار شدن اطالعات پژوهش و خدش
نشان مي دهد که توافق تشخیص نهایي و علل زمینه اي مرگ در بخش 
اورژانس کمتر از سایر بخش ها بوده است و با توجه به آمار باالي مرگ 
و میر زیر 24 ساعت، بررسي امكانات تشخیصي و درماني کافي و توجیه 
ــكي بیماران مي تواند موجب  ــكان در تكمیل اطالعات پرونده پزش پزش
تطابق بیشتر علل فوت تعیین شده در گواهي فوت و پرونده پزشكي بر 
اساس قوانین تعریف شده توسط سازمان بهداشت جهاني گردد )13(.

ــیاري از موارد اطالعات ثبت شده در  ــان دادکه در بس نتایج تحقیق نش
ــیاري از علل ثبت  گواهي هاي فوت از دقت باالیي برخوردار نبوده و بس
ــده به دلیل عدم اطالع فرد ثبت کننده از سابقه پزشكي فرد متوفي،  ش
مبهم بوده و نشانه مرگ )ایست قلبي تنفسي( به عنوان علت مرگ ثبت 
ــیاري از علل زمینه اي مرگ ذکر شده نیز بر اساس  ــت. بس گردیده اس
ــخیص نویسي استاندارد و مطابق با تعاریف بین المللي عنوان  اصول تش
ــت جهاني نبوده و دقت الزم در ثبت آن ها  ــده توسط سازمان بهداش ش
ــت. آموزش و تاکید مجدد به پزشكان در خصوص  صورت نپذیرفته اس

جدول ش��ماره يک:توزيع فراواني قوانين اس��تفاده ش��ده در 
 ICD10کدگذاري علل فوت بر اساس تعاريف

فراوانينام قانون

265قانون عمومي

24قانون يک

19قانون دو

12قانون سه

A6قانون

B3قانون

C1قانون

D1قانون

نمودار ش��ماره 4:درصد فراواني توافق تش��خيص نهايي و علل زمينه اي مرگ به تفکيک بخش 
بستري
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تكمیل دقیق گواهي فوت، التزام پزشكان به مطالعه دقیق پرونده بالیني 
ــتقیم و زمینه اي و تاکید بر انجام  ــي و ثبت دقیق هر دو علت مس متوف
ــي در صورت نیاز و امكان مي تواند در کاهش میزان مشكالت در  اتوپس
زمینه ثبت علل فوت تاثیرگذار باشد.در مطالعه انجام شده در استرالیا، 
میزان دقت تشخیص بالیني در تعیین علت مرگ، زماني که علت مرگ 
ــده است )15(.  ــد، تنها 52/1 درصد گزارش ش ــناخته باش از قبل ناش
ــن مرگ 100 فرض گردد، این ادعا  ــخیص بالیني در تعیی اگر دقت تش
ــي به خدمات بیمارستاني براي تمام  وجود دارد چنانچه امكان دسترس
ــار جامعه به طور یكسان وجود نداشته باشد، تكیه بر این اطالعات  اقش
ــد بود )16(. در  ــتي درماني گمراه کننده خواه ــزي بهداش در برنامه ری
ــب اطالعات دقیق در زمینه علل  ــور آفریقاي جنوبي به منظور کس کش
ــي که مراقبت از  مرگ و میر، یك فرد آموزش دیده با نزدیك ترین کس
ــت )و فرد متوفي خارج از بیمارستان  ــته اس فرد متوقي را به عهده داش
ــت( در ارتباط عالیم منجر فوت وي مصاحبه مي نماید و  فوت کرده اس
ــه فرد متخصص مورد ارزیابي جداگانه  ــپس اطالعات کسب شده س س

قرار گرفته تا علت مرگ مشخص و ثبت گردد )17(.

نتيجه گيري

ــاس  ــه وضعیت ثبت علل فوت بر اس ــان داد ک ــاي پژوهش نش یافته ه
 ICD10 ــت جهاني و مطابق با کدهاي ــازمان بهداش ــتانداردهاي س اس

ــیدن به نقطه مطلوب فاصله دارد.  ــتان سیناي تهران تا رس در بیمارس
ــش در زمینه انتخاب کد صحیح  ــاس نتایج حاصله مهم ترین چال بر اس
ــتاندارد تعریفي  ICD10 به علل فوت، عدم در نظر گرفتن توالي هاي اس

ــت جهاني در خصوص ثبت علل مرگ در گواهي فوت  ــازمان بهداش س
ــط، علل آني( توسط پزشكان مي باشد. از این  )علت زمینه اي، علت واس
ــكان درباره اهمیت تكمیل گواهي فوت بر اساس اصول  رو آموزش پزش
ــتاندارد و به کارگیري قوانین عمومي و اختصاصي در خصوص نحوه  اس
تعیین دقیق علل فوت مي تواند راه گشاي افزایش میزان صحت تشخیص 
نویسي و در نتیجه کدگذاري صحیح تر باشد. پرواضح است که برگزاري 
کارگاه هاي آموزشي و بسته هاي آموزش مجازي جهت پزشكان مي تواند 
ــي فوت و تعیین توالي هاي  ــي را در جهت تغییر صحیح گواه گام مهم
مربوطه در ثبت دقیق علل زمینه اي و علل مستقیم منجر به فوت فراهم 
ــل از این پژوهش  ــوي دیگر با نگاهي به نتایج حاص ــد )14(. از س نمای
ــیر  ــزوم ارایه آموزش هاي الزم به کدگذاران درخصوص چگونگي تفس ل
گواهي فوت و تعیین علت زمینه اي فوت صحیح تر با استفاده از پرونده 
ــده در ICD10 نیز از  بالیني بیمار و قوانین عمومي و اختصاصي ذکر ش
ضروریات برنامه ریزان حوزه بهداشت مي باشد. مطالعات کاربردي بیشتر 
ــل و صدور گواهي فوت و ارایه چهارچوب  درخصوص نحوه ثبت، تكمی
ــب مطابق با موازین استاندارد معرفي شده توسط  نظري و عملي مناس
ــور مي تواند تصویر جامع از وضعیت موجود و در  ــطح کش WHO  در س

ــب در راستاي ارتقا میزان صحت تشخیص  نتیجه ارایه راه کارهاي مناس
نویسي در گواهي فوت صادره در مراکز درماني را فراهم نماید.
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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.
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بررسي ميزان مطابقت صحت  گواهي فوت صادرشده  با استانداردهاي WHO وكدهاي مرگ و مير در ICD10 در ...


