
شناسایی و تفکیک علل زمینھ ای ، 
واسط و علل فوری مرگ و

کدھای پوچ 

دکتر میترا اخالقی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تھران
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اھمیت
نحوه فوت
تابلو فوت
علت فوت
مرگ پری ناتال
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ضرورت ثبت صحیح علت فوت

 الزام قانونی
آمار
خانواده
جبران غرامت
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Manner of death

طبیعی
اتفاقی
عمدی

خودکشی
قتل

نامعلوم
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Mode / Mechanism of death

رگ ایجاد شده اختالل فیزیولوژیک یا بیوشیمیایی یا ساختار آناتومیک مغایر با حیات کھ بدلیل علت م
است

 ؟اتفاق افتاده استچگونھمرگ
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Tums 

Shock, respiratory depression , sepsis , DIC , portal hypertension, hepatic 
encephalopathy

Acidosis, hypercalcemia, hyperkalemia

Cardiac tamponade , pneumothorax , bowel obstruction , peritonitis, 
pneumonia, PE, SAH

Organ  system failure is mechanism of death6



Cause  of death

بیماری یا آسیبی کھ با شروع زنجیره متوالی حوادث موربید نھایتا منجر بھ فوت شده است.

 اتفاق افتاده است ؟چرامرگ
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قسمت اول:
 صدمات و یا وضعیتی کھ بطور مستقیم موجب مرگ شده است، بیماریھا ، زنجیره وقایع

قسمت دوم:
ول سایر وضعیت ھایی کھ در وقوع مرگ موثر بوده اند ولی منتج بھ علل اشاره شده درقسمت ا

.نشده اند
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Cause  of death   

قسمت اول:

علت فوری(آخرین بیماری یا وضعیتی کھ منجر بھ فوت شده است :الف(

علت بینابینی(بیماری یا وضعیتی کھ منجر بھ قسمت الف شده است: ب(

علت بینابینی(بیماری یا وضعیتی کھ منجر بھ قسمت ب  شده است : ج(

علت شروع کننده یا زمینھ ساز(بیماری یا وضعیتی کھ منجر بھ قسمت ج شده است: د(
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Tums 

CLASSIFICATION OF DISEASES
ICD10

10/23/2017
1
0



ثبت نوع بیماری
 حاد یا مزمن:طول مدت
مادرزادی یا اکتسابی
محل آناتومیک
نوع عفونت
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تومور
 خوش خیم یا بدخیم
نوع پاتولوژی
محل تومور اولیھ
محل درگیری ھای ثانوی
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Examples
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1

 سالھ با تشخیص 20جوانAML پس از اتمام آن . تحت کموتراپی قرار می گیرد
.یددچار پنومونی پنوموسیستیس کارینی و سپس سپسیس شده و فوت می نما

11/15/2020
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1

B
نارسایی چند ارگانی-الف

 سپسیس-ب

 پنومونی-ج

 د-AML

 سایر وضعیت ھا:-

A
نارسایی چند ارگانی-الف

 سپسیس-ب

 ج----

 پنومونی-د

 سایر وضعیت ھا :AML

11/15/2020
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2

 ماه قبل دچار سکتھ مغزی و 6سالھ با سابقھ دیابت و جراحی قلب باز ، 80آقای
ن با تشخیص پنومونی آسپیراسیو. می شودbedriddenھمی پلژی راست شده و 

.بستری می گردد ولی علیرغم اقدامات درمانی فوت می نماید

11/15/2020

16



2

B
 قسمت اول:

 پنومونی-الف

 سکتھ مغزی-ب

 دیابت-ج

قسمت دوم:
 کھولت

A
 قسمت اول:

نارسایی تنفسی-الف

 پنومونی-ب

 بیحرکتی-ج

 سکتھ مغزی-د

قسمت دوم:
 دیابت ، کھولت
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3

 ایشان .سالھ با سابقھ ھایپرتنشن با عالئم عفونت ادراری بستری می شود70خانم
سال قبل متعاقب سکتھ مغزی 2ساکن یکی از مراکز نگھداری سالمندان بوده و 

وی متعاقب . دچارھمی پلژی چپ شده کھ تحت سونداژ ادراری متوالی بوده است 
.سپسیس فوت می نماید
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B
سپسیس-الف

 سودوناموس آئروژنوس( عفونت ادراری -ب(

 سونداژ مثانھ-ج

 ھمی پلژی چپ-د

 سکتھ مغزی -ه

قسمت دوم:
پرفشاری خون ، کھولت سن

A
عفونت سودوموناس آئروژنوس ( سپسیس -الف(

 سودوناموس آئروژنوس ( عفونت ادراری -ب(

 سکتھ مغزی قدیمی-ج

 آترواسکلروزعروق مغزی-د

 پرفشاری خون-ه
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4

 تھ قبل ، سالھ با سابقھ ھایپرتنشن با شکایت سردرد مقاوم بھ درمان از چند ھف59آقای
پ مراجعھ پزشکی داشتھ و در بررسی ھا تشخیص آستروسیتوم لوب تمپورال چ
.وغیرقابل جراحی داده شده و متعاقب افزایش فشارداخل جمجمھ فوت می نماید
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B
قسمت اول

آستروسیتوم لوب تمپورال چپ-الف

قسمت دوم
ھایپرتنشن

A
قسمت اول

سردرد مقاوم-الف

 آستروسیتوم-ب

قسمت دوم
ھایپرتنشن
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5

 ورم ودرد شدید سالھ سیگاری با سابقھ آترواسکلروز شدید عروق کرونروسکتھ ھای متعدد قلبی، بدلیل ت85آقای
قبل از با تشخیص ھرنی استرنگولھ اینگوئینال راست کاندید جراحی بوده ولی. کشالھ ران مراجعھ می کند

.جراحی دچار درد قفسھ سینھ شده و طی مدت کوتاھی متعاقب انفارکتوس میوکارد فوت می نماید
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B
 قسمت اول

ھرنی استرنگولھ اینگوئینال-الف

 سکتھ حاد قلبی-ب

قسمت دوم
-

A
 قسمت اول

سکتھ حاد قلبی-الف

 آترواسکلروز کرونر-ب

قسمت دوم
ت سنھرنی استرنگولھ اینگوئینال ، مصرف سیگار ، کھول
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علت فوت در مبتالیان بھ 
19بیماری کوید 

11/15/2020
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6

 ضعف و بیحالی،سردرد، سالھ با سابقھ آسم و دیابت با عالئم اسھال 72خانم
یتا بدنبال بستری شده و با تشخیص ابتال بھ کرونا تحت درمان قرار میگیرد ولی نھا

.سندروم  دیسترس تنفسی بالغین فوت مینماید

11/15/2020

25



6

B
سندروم  دیسترس تنفسی بالغین -الف
 پنومونی ویرال–ب
 ابتال بھ کرونا–ج
 آسم -د

 سایر وضعیت ھا:
دیابت

A
سندروم  دیسترس تنفسی بالغین -الف
 پنومونی ویرال–ب
 19ابتال بھ کوید –ج

 سایر وضعیت ھا:
 دیابتآسم ،
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7

تنگیولرزوتبوبیحالیوضعفعالئمباقبلیبیماریسابقھبدونسالھ82آقای
بابودهمثبت19کویدنظرازPCRتستھابررسیدر.شودمیبسترینفس

یناگھانبطوربستریسیردر.استبودهدرمانتحتریویدرگیریتشخیص
ودادهنپاسخترومبولیتیکدرمانبھکھشدهراستفمورالشریانحاددچارایسکمی

ولیشودمیانجام)بیماررضایتعدمبدلیلتاخیربا(اندامآمپوتاسیونویبرای
.نمایدمیفوتسپسیسمتعاقبنھایتا
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B

 قسمت اول
سپسیس) الف

 ایسکمی اندام تحتانی راست) ب

 آمبولی شریان فمورال راست) ج

قسمت دوم
 کھولت سن، کرونا

A

 قسمت اول
سپسیس) الف

 گانگرن اندام تحتانی راست) ب

 آمبولی شریان فمورال راست) ج

 19ابتال بھ کوید ) د

قسمت دوم
کھولت سن، پنومونی

11/15/2020
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Fetal and 
neonatal death

11/15/2020
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شرایط جنینی:
بیماری یا شرایط اصلی منجر بھ فوت نوزاد یا جنین

سایر بیماری ھا یا شرایط موثربرفوت نوزاد یا جنین

شرایط مادری:
بیماری یا شرایط اصلی مادری منجر بھ فوت نوزاد یا جنین

سایر بیماری ھا یا شرایط مادری موثربرفوت نوزاد یا جنین

سایر شرایط
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Examples
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8

سالھ34خانمG3Ab1سابقھباروز5وھفتھ22بارداریسنو
زایمانازوپسشدهبستریشدیدآبریزشوتبعالئمبا،ھیپوتیروئیدی

.میشودمتولدصفرتولدبدوآپگاربانوزاد
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B
جنین

نارسایی حاد قلبی: اصلی

سایرشرایط :--

مادری
 کوریوآمنیونیت: اصلی

 ھیپوتیروئیدی: سایرشرایط

A
جنین

پرمچوریتی: اصلی

کوریوآمنیونیت: سایرشرایط

مادری
 نارسایی جفت و بند ناف: اصلی

 ھیپوتیروئیدی: سایرشرایط
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9

 بدون بیماری قبلی بدنبال تصادف دچار ترومایھفتھ36مادر باردار
.  نمایدبالنت شکم می شود و با عالئم خونریزی بھ بیمارستان مراجعھ می

لی و.در بررسی ھا دکولمان جفت وجود داشتھ و نوزاد متولد    می گردد 
.چند ساعت بعد دچار دیسترس تنفسی شده فوت می نماید
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B
شرایط جنینی:

نارسایی تنفسی-الف

 پرماچورتی-ب

شرایط مادری:
 دکولمان جفت-الف

 ترومای بالنت بھ شکم مادر-ب

A
شرایط جنینی:

نارسایی تنفسی ، پرماچورتی-الف

 دکولمان جفت-ب

شرایط مادری:
 ترومای بالنت بھ شکم مادر-الف
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 ھفتھ و دیابت بارداری ، 32سالھ گراند مولتی پاربا بارداری 37خانم
ن آنتی متعاقب پارگی زودرس کیسھ آمنیوتیک بستری شده و تحت درما

14روز بعد ، نوزاد دختر متولد شده ولی 2. بیوتیکی قرار می گیرد
.ساعت بعد بدنبال نارسایی تنفسی فوت می نماید
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B
 شرایط جنینی  :

 سندرم دیسترس تنفسی نوزادی-الف

 پرماچوریتی-ب

 شرایط مادری :
 پارگی زودرس کیسھ آمنیوتیک-ج

 دیابت بارداری ، گراند مولتی پار-د

A
 شرایط جنینی  :

 پرماچوریتی-الف

 شرایط مادری :
 پارگی زودرس کیسھ آمنیوتیک-ج

 گراند مولتی پار-د

سایر شرایط
دیابت بارداری 11/15/2020
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 س ھفتھ دچار پارگی زودرس کیسھ آمنیوتیک و پروالپ36سالھ باردار 20مادر
نوزاد پسر با . بند ناف شده و بطور اورژانس تحت سزارین قرار می گیرد

کمیک روز بعد بدنبال انسفالوپاتی ھیپوکسیک ایس3آپگارپایین متولد می شود و 
.فوت می کند
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B
 شرایط جنینی  :

انسفالوپاتی ھیپوکسیک ایسکمیک-الف

 پرماچوریتی-ب

 شرایط مادری  :
پارگی زودرس کیسھ آمنیوتیک-الف

 سزارین اورژانس-ب



A
 شرایط جنینی  :

انسفالوپاتی ھیپوکسیک ایسکمیک-الف

 پرماچوریتی-ب

 شرایط مادری  :
پارگی زودرس کیسھ آمنیوتیک-الف

 ب----

 سایر شرایط:
سزارین اورژانس
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