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دارند؟اهميتاطالعات مرگ و علل آن چه 

يرزبرای موارد اساسیهایدرباره  سطح و علل مرگ  جمعیت جزء داده دقیقاطالعات 
:است

توسعهبخش هایسايرنظام سالمت و بندیاولويتو ريزیگذاری، برنامه سياست❖

برنامه ها و مداخالت سالمت و توسعهبرایمنابع الزم تخصيص❖

SDGsبرنامه های توسعهسايرسالمت و هایبرنامه ارزشيابيو پايش❖

لوژيکاپيدميوتحقيقاتبرایالزم اولويتهایارايه❖

و به موقع باشددقيقاست که اطالعات اينهمه موارد فوق مشروط بر 
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کشورها و ادارات همکار در نظام جمع آوری و ثبت اطالعات مرگ در سازمان

وقايع سازمان ثبت احوال كشور به عنوان متولي قانوني ثبت❑
حياتي

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي❑
سازمان پزشکي قانوني به عنوان مرجع تشخيص دهنده❑

علل مرگ غير طبيعي
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:آنچه که برای بخشهای مختلف اهميت دارد
برای سازمان ثبت احوال✓

از وقوع مرگاطمینان
منظور ابطال شناسنامهه احراز هويت ب

برای سازمان پزشکي قانوني✓
متوفیاحراز هويت

تعیین علت مرگ در محدودة پاسخگويی به قاضی
.زمان وقوع مرگتعیین

برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي✓
یهای متوفتعیین علل مرگ به همراه ساير مشخصه

............و محل فوت،جنس،سنمانند 



اهمیت ثبت مرگ از نظر وزارت بهداشت

 با توجه به نوع اطالعات مورد بهداريوزارت 13۴۴از سال
ز سال نهاد و ابنياناوليه نظام ثبت مرگ را هايخود پايه نياز

توسط وزارت علل مرگبنديثبت و طبقه نظام13۷6
در استان بوشهر پايهپزشكيبهداشت درمان و آموزش 

اين نظام در ساير استان ها نيز اجرا 1383و در سال گذاري
.گرديد

 رگ کتابچه سيماي ميكي از خروجي هاي ثبت مرگ تدوين
.است

../../../../../کدگذاری2/shirazzzzzzzzzzzzzzz/97/دستورالعمل های ثبت مرگ/BroshourDeath.pdf


واحد متولی ثبت و طبقه بندی علل مرگ در وزارت بهداشت

 ،علل بنديقه ، معاونت بهداشتي مسئول برنامه ثبت و طبمديريت شبكهمرکزگروه آمار و اقتصاد بهداشت
.، مي باشدپزشكيمرگ وزارت بهداشت درمان و آموزش 





سربرگقسمت 

وضعیت بارداری زنان

مشخصات عمومی 
متوفی

ثبت زنجیره علل 
مرگ

جواز دفن 

روز7گواهی پزشکی فوت باالی 



روز7گواهی پزشکی فوت کمتر از 
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International 
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MAIN SECTIONS OF THE DEATH CERTIFICATE

CRICOS Provider No 00025B

Part 1—For the reporting of diseases or conditions 

directly leading to death

Part 2—For the reporting of other significant 

conditions

A column to record the approximate interval between 

onset and death. 



Line 1 

a Direct or immediate cause

Line 1 

b

Cause of the condition in line 

1 a

Cause of the condition in line 

1 b
Line 1 

c

Cause of the condition in line 

1 c
Line 1 

d

The originating 

cause of the 

sequence

Now you are 

closer to the time 

when the patient 

was healthy



The underlying cause of death is 

reported in the lowest used line. 

In the train of morbid events, it is the 

last wagon which is important !!!





بیمارستان                                        

مراکز   
  مات  
سرپا ی

      
          

         

Iranian 
version of 

Iris

       
                           

             
       





ICD-11

Multiple Uses

ICD-11
icd.who.int

Cause of 
Death

Prevention

Injury 
research

Cancer 
registration

Casemix, 
costing,

resources 
(DRG)

Primary 
care

Research

Patient 
safety

Device 
safety

Drug safety

Functioning 
assessment

Clinical 
terms

Note: Cause of death information:

For quality assessment

For the whole nation big step forward
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مشکالت عمده ثبت علل مرگ در گواهی فوت در ایران

، عالئم و نشانه هاي بیماري(تابلوي مرگ)ثبت روش مردن1.
(آغازين)به خصوص به عنوان علت زمینه اي)در گواهي فوت

(مرگ

عدم رعايت توالي صحیح  در ثبت علل مرگ2.

ثبت علل مرگ با اصطالحات مبهم، كلي و نامناسب3.

ناخواناییبد خطی و 4.

استفاده از اختصارات برای ثبت علل مرگ5.

ذكر بیماري ها يا وضعیت هاي غیر محتمل به عنوان علل 6.
(بخصوص براي علت زمینه اي) مرگ

دکتر زارعی 22



، عالئم و نشانه هاي بیماري (تابلوي مرگ)ثبت روش مردن-1
(آغازين)به خصوص به عنوان علت زمینه اي)در گواهي فوت

 :موارد زير نبايد در گواهي فوت به عنوان علل مرگ ثبت گردند

1. مثل موارد زير نبايد به عنوان علل مرگ ثبت (  تابلوي مرگ)روش هاي مردن
:گردند

Cardiac arrest

Heart failure

Respiratory failure

Hypotension

Respiratory failure of newborn

Symptoms, signs and abnormal laboratory findings

)ثبت اين وضعیت ها و كدگذاري آنها منجر به ايجاد كدهاي پوچ garbage code )
. مي گردد، كه ارزش چنداني از نظر آمار مرگ و میر ندارند



پوچکدهایمثال، ثبت 
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پوچکدهایمثال، ثبت 
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برای علت زمینه ایکدهای غیر قابل استفاده
های غير قابل استفاده را كه اصطالحاً بر اين اساس كدGarbage codeگذاری نمودهو يا كدهای پوچ نام

:بندی نموداند را مي توان در پنج گروه به شرح زير طبقه

های بد تعريف شده كه معموالً به گروه ها و حالتعالئم و نشانگان: گروه اولR  باشندقابل انتساب مي.

ای مرگ مثل فشار خون اوليه و يا آترواسکلروزويسعلل غير ممکن به عنوان علت زمينه:  گروه دوم

زمينه علت ای نيستند ولي علتباشند  كه در اصل علت زمينهعلل بينابيني در گواهي فوت مي: گروه سوم
.ها بوده استآن

باشند مثل ايست قلبي و يا رسايي تنفسيعلت فوری در گواهي فوت مي: گروه چهارم

باشند كه بر اساس طبقه بندی بين المللي آن دسته از علل مي: گروه پنجمICD-10  به اندازه كافي به
سرطان بدون) ها های قبلي و سرطانهای بد تعريف شده در گروه بيماریاند مثل حالتنشدهذكر جزييات 

ي های پيشگيری و سالمت عموماين دسته برای برنامه. و يا ديابت بدون ذكر جزئيات( ذكر جزئيات
.كاربردی نخواهند بود
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های ها و حالتعالئم و نشانگان: گروه اول
قابل   Rبد تعريف شده كه معموالً به گروه 

.باشندانتساب مي
علل غير ممکن به عنوان علت:  گروه دوم

ای مرگ مثل فشار خون اوليه و يا زمينه
آترواسکلروزويس

ت علل بينابيني در گواهي فو: گروه سوم
ای باشند  كه در اصل علت زمينهمي

ه ها بودنيستند ولي علت زمينه علت آن
.است

علت فوری در گواهي فوت : گروه چهارم
باشند مثل ايست قلبي و يا رساييمي

تنفسي
ه باشند كآن دسته از علل مي: گروه پنجم

 ICD-10بر اساس طبقه بندی بين المللي 

اند مثل نشدهذكر به اندازه كافي به جزييات 
-های بد تعريف شده در گروه بيماریحالت

سرطان بدون ذكر ) ها های قبلي و سرطان
اين .و يا ديابت بدون ذكر جزئيات( جزئيات

مت های پيشگيری و سالدسته برای برنامه
.عمومي كاربردی نخواهند بود

گروه تعداد درصد

G1 8102 1.56         

G2 3855 0.74         

G3 27395 5.28         

G4 5497 1.06         

G5 42292 8.15         

WD 431506 83.20       

Grand Total 518647 100.00    

گروه تعداد درصد

G5 3601 6.22         

WD 54309 93.78       

Grand Total 57910 100.00    

1400جداول اطالعات تعداد  درصد بد ثبتی علت زمینه 

1400سرطان )جداول اطالعات تعداد  درصد بد ثبتی علت زمینه 



کنترل کیفیت داده ها 

له به طور كلي در كنترل كيفي داده ها مرگ دو مقو
:بايد در نظر گرفته شود

  كم ثبتي ياUnder reporting

 بد ثبتي ياMisclassifications

23فوريه 15 29



کنترل کیفیت  داده ها 

 كنترل خطاهای ورود كد های متغيير ها

 بررسي كيفيت داده های علل مرگ
كدهاي غير ممكن از نظر سن

كدهاي علل مرگ غير ممكن

 كدهاي علل مرگ غير محتمل

 كدهاي علل مرگ به حالت ها بد تعریف شده و پوچ

23فوريه 15 30
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1398ایران –نمودار سنی و جنسی مرگ  لگاریتم طبیعی میزان سنی مرگ



شاخص های علت ها مرگ

23فوريه 15 32



1396درصد گروه های کلي علل مرگ در جمعيت، سال 1398درصد گروه های کلي علل مرگ در جمعيت، سال 



دوره تربیت مدرس ارتقای نظام ثبت مرگ و صدور گواهی فوت 34



دوره تربیت مدرس ارتقای نظام ثبت مرگ و صدور گواهی فوت 35



تشکربا


