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 بيستمين مجمع جهاني بهداشت علل مرگ و مير ثبت شده در گواهي هاي فوت را به صورت زير 1976در سال 

 تعريف نمود :

«علل مرگ عبارت است از تمام بيماري ها، وضعيت هاي بيماري زا، يا صدماتي كه مستقيماً منجر به مرگ شده اند 

و يا در ايجاد مرگ سهيم بوده اند و همچنين تمام شرايط ديگر از قبيل حوادث يا خشونت هايي كه چنين صدماتي 

 را به وجود مي آورند جزء علل مرگ محسوب مي شوند»

اين تعريف عالئم و نشانه ها و روش فوت نظير نارسايي قلبي يا نارسايي تنفسي را در بر نمي گيرد. از نقطه نظر 

پيشگيري از مرگ ضروري است كه زنجيره حوادث به چند قسمت شكسته شود يا روند درمان به چند بخش تجزيه 

گردد. موثرترين هدف بهداشت عمومي پيشگيري از عملكرد علت تسريع كننده مرگ  است. براي دست يافتن به 

 اين هدف، علت زمينه اي مرگ عبارت است از :

- بيماري يا صدمه اي كه شروع كننده زنجيره وقايع ناخوشي بوده و مستقيماً منجر به مرگ فرد شده است يا 1«

 - شرايط حادثه يا خشونتي كه منجر به ايجاد حادثه مرگبار شده است»2

زماني كه تنها يك علت مرگ در گواهي فوت گزارش شود اين علت را براي جدول بندي استفاده نمائيد، اما وقتي 

بيش از يك علت مرگ در گواهي فوت گزارش شود، اولين قدم در انتخاب علت زمينه اي، تعيين علت آغازين مرگ 

 است كه بايستي به طور صحيح در آخرين خط بخش يك 3 و 2، 1با استفاده از اصل عمومي يا قوانين انتخاب 

 گواهي ثبت گردد.

 اين امكان را ايجاد مي كند كه علت آغازين مرگ با يك وضعيت مناسب تر ديگر براي بيان ICDدر برخي شرايط 

علت زمينه اي در جدول بندي جايگزين شود براي مثال ممكن است تعدادي رده براي تركيب چند وضعيت وجود 

داشته باشد، يا ممكن است داليل اپيدميولوژيكي براي ترجيح دادن وضعيتي به ساير وضعيت هاي گواهي وجود 

 داشته باشد.

 بكار مي رود يا A-Fقدم بعدي در انتخاب علت زمينه اي مرگ اين است كه آيا يكي از قوانين تغيير و تعديل 

 بيشتر؟
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 باشد، شرايط 19همچنين اگر علت آغازين مرگ يك جراحت يا ديگر اثرات علل خارجي قابل طبقه بندي در فصل 

يا عامل خارجي كه آن وضعيت صدمه را بوجود آورده است بايد به عنوان علت زمينه اي انتخاب و كدي از رده هاي 

89Y-01V.به آن اختصاص يابد  

 قوانين انتخاب علت آغازين مرگ 

 ) :Sequenceتوالي (

) يا توالي به دو يا چند وضعيت ثبت شده بر روي خطوط متوالي گواهي فوت اطالق مي شود، به Sequenceواژه (

طوري كه هر وضعيت ثبت شده روي هر خط بتواند به صورت قابل قبولي علت وضعيت ثبت شده خط بااليي خود 

 باشد :

Example 1 : A   (a) Bleeding of esophageal varices 

                            (b) portal hypertention 

                            (c) Liver Cirrhosis 

                            (d) Hepatitis B 

 ثبت شده كه مي تواند علت الين dتوضيح : در گواهي فوق هپاتيت ب به عنوان علت آغازين زنجيره مرگ در الين 

بااليي خود يعني سيروز كبدي باشد، به همين شكل سيروز كبدي مي تواند علت فشار خون پورتال بوده وفشار 

خون پورتال مي تواند باعث خونريزي واريس هاي مري گردد، در نهايت اين خونريزي باعث فوت فرد شده است. لذا 

 يك توالي قابل قبول از پايين به باال تشكيل شده است.

 )General principleقانون عمومي (

بر اساس اين قانون وقتي بيش از يك وضعيت در گواهي فوت ثبت شده باشد، تنها وضعيت ثبت شده در آخرين 

خط بخش يك را به عنوان علت زمينه اي مرگ انتخاب كنيد، اگر آن وضعيت بتواند علت بوجود آورنده تمام 

 وضعيت هاي ثبت شده در خطوط بااليي خودش باشد. 

 قانون انتخاب علت زمينه اي مرگ 

 قانون يك :
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اگر اصل عمومي كاربرد نداشته باشد و براي اولين وضعيت ثبت شده روي گواهي يك توالي وجود داشته باشد، علت 

آغاز كننده اين توالي را به عنوان علت زمينه اي مرگ انتخاب نمائيد. حال اگر بيش از يك توالي مختوم به اولين 

) وجود داشته باشد ، علت آغازين اولين توالي را كه مي تواند اولين وضعيت ثبت aوضعيت ذكر شده (روي الين 

  را بوجود آورد به عنوان علت زمينه اي مرگ  انتخاب نمائيد.aشده روي الين 

 قانون دو :

) وجود نداشته باشد ، اولين وضعيت ثبت aاگر هيچ توالي مختوم به اولين وضعيت ثبت شده در گواهي فوت (الين 

  را به عنوان علت زمينه اي مرگ انتخاب نمائيد.aشده روي الين 

 قانون سه :

اگر وضعيت انتخاب شده توسط قانون عمومي يا قوانين يك و دو به وضوح خودش پيامد مستقيم وضعيت ديگري 

 گواهي ثبت شده باشد، در اين صورت همين وضعيت B گواهي يا در بخش Aباشد، خواه اين وضعيت در بخش 

 اوليه را به عنوان علت زمينه اي مرگ انتخاب نمائيد.

 برخي مالحظات در قوانين انتخاب :

 گواهي ثبت Aدر گواهي فوتي كه به طور مناسب تكميل شده است، علت آغازين توالي مرگ در آخرين خط بخش 

خواهد گرديد، و وضعيت هاي ديگر (در صورت وجود) كه در نتيجه اين علت اوليه بوجود آمده اند، در باالي آن به 

 ترتيب صعودي قرار خواهند گرفت.

 

Example 2 : A   (a) Uremia 

                            (b) hydronephrosis 

                            (c) retention of urine 

                            (d) hypertrophy of prostste 

 

 

Example 3 : A   (a) bronchopneumonia 

                            (b) chronic bronchitis 
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                     B     chronic myocarditis 

در گواهي فوتي كه به طور مناسب تكميل شده باشد، اصل عمومي كاربرد دارد. با وجود اين، اگر گواهي فوت به 

طور صحيح تكميل نشده باشد، اصل عمومي ممكن است هنوز كاربرد داشته باشد به طوري كه تنها وضعيت ثبت 

 گواهي بتواند بوجود آورنده تمامي وضعيت هاي ثبت شده باالي خود باشد، حتي اگر Aشده در آخرين خط بخش 

 وضعيت ثبت شده باالي آن به ترتيب علي صحيحي ثبت نشده باشند.

 به مثال زير توجه نمائيد :

 

Example 4 : A   (a) Generalized metastases 

                            (b) bronchopneumonia 

                            (c) lung cancer 

توضيح : در اين گواهي كانسر ريه به عنوان علت زمينه اي انتخاب مي شود چرا كه مي تواند هر دو وضعيت بااليي  

 خود را ايجاد كند، ولي در ثبت علل ترتيب ثبت رعايت نشده است.

 در دو مورد قانون عمومي كاربرد نخواهد داشت:

  گواهي ثبت شده باشد يا Aوقتي بيش از يك وضعيت در آخرين خط بخش  -1

 وقتي كه تك وضعيت ثبت شده در آخرين خط نتواند وضعيت هاي باالي خود را ايجاد نمايد. -2

 مثال هايي از قانون عمومي و قوانين انتخاب علت زمينه اي مرگ  -3

 )General principleقانون عمومي  (

بر اساس اين قانون، وقتي بيش از يك وضعيت در گواهي فوت ثبت شده باشد، تنها وضعيت ثبت شده در آخرين 

 را به عنوان علت زمينه اي مرگ انتخاب كنيد. اگر آن وضعيت بتواند علت بوجود آورنده تمام وضعيت Aخط بخش 

 هاي ثبت شده در خطوط بااليي خود باشد.

Example 5 : A   (a) Abscess of lung 

                            (b) labor pneumonia 

 را 18.1J را به عنوان علت زمينه اي مرگ انتخاب نمائيد و كد labor pneumoniaتوضيح : در اين گواهي 

 اختصاص دهيد. پنوموني مربوط به لوب هاي ريه مي تواند آبسه ريه را ايجاد كند و توالي آن پذيرفته شده است.
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Example 6 : A   (a) hepatic failure 

                            (b) bile duct obstruction 

                            (c) carcinoma of head of pancreas 

توضيح : در اين گواهي كارسينوما سرپانكراس ميتواند، انسداد در مجاري صفراوي ايجاد كند و اين انسداد مي تواند 

  به آن 25.0cنارسايي كبدي را ناشي شود، لذا كارسينوماي سرپانكراس به عنوان علت زمينه اي مرگ انتخاب و كد 

 اختصاص مي يابد. 

Example 7 : A   (a) cerebral hemorrhage 

                            (b) hypertention 

                            (c) chronic pyelonephritis 

                            (d) prostatic adenoma 

توضيح : در اين گواهي آدنوماي پروستات مي تواند علل بااليي خودش را ايجاد نمايد لذا اين وضعيت به عنوان علت 

  به آن اختصاص مي يابد. 40Nزمينه اي مرگ انتخاب و كد 

Example 8 : A   (a) traumatic shock 

                            (b) multiple fracture 

                            (c) pedestrian hit by truck (traffic accident) 

توضيح : در اين گواهي حادثه ترافيكي و تصادف با وسيله نقليه باعث شكستگي هاي متعدد و نهايتاً شوك در فرد 

  به آن اختصاص  مي يابد. 04.1vشده است لذا اين تصادف به عنوان علت زمينه اي مرگ انتخاب و كد 

Example 9 : A   (a) bronchopneumonia 

                        B      Secondary enemia and chronic lymphatic leukemia 

 ثبت شده و هيچگونه توالي وجود ندارد، لذا براساس قانون aتوضيح : در اين پرونده فقط يك وضعيت در الين 

 به آن 18.0J به عنوان علت زمينه اي مرگ انتخاب شده و كد aعمومي همان تك وضعيت ثبت شده روي الين 

 كاربرد دارد وعلت زمينه اي انتخاب شده عوض خواهد شد كه در 3اختصاص مي يابد . ولي در اين گواهي قانون 

 توضيح آن آمده است. 25مثال 
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 قانون يك : 

اگر اصل عمومي كاربرد نداشته باشد و براي اولين وضعيت ثبت شده روي گواهي فوت يك توالي وجود داشته باشد، 

علت آغاز كننده اين توالي را به عنوان علت زمينه اي مرگ انتخاب نماييد حال اگر بيش از يك توالي مختوم به 

 ) وجود داشته باشد، علت آغازين اولين توالي را كه مي تواند اولين وضعيت aاولين وضعيت ذكر شده ( روي الين 

  رابوجود آورد به عنوان زمينه اي مرگ انتخاب نماييد. aثبت شده روي الين 

Example 10 : A   (a) bronchopneumonia 

                            (b) cerebral infarction and hypertensive heart disease 

- بيماري 2- انفاركتوس مغزي كه برونكوپنوموني را ايجاد مي نمايد و 1توضيح : در اين گواهي دو توالي وجود دارد: 

فشار خوني قلب كه برونكوپنوموني را ايجاد مي نمايد. حال چون دو توالي وجود دارد لذا قانون عمومي كاربرد ندارد. 

بر اساس قانون يك انفاركتوس مغزي به عنوان علت آغازين اولين توالي به عنوان علت زمينه اي مرگ انتخاب شده 

  به آن اختصاص مي يابد.63.9Iو كد 

Example 11 : A   (a) esophageal varices and congestive heart failure 

                            (b) chronic rheumatic heart disease and cirrhosis of liver 

 را aتوضيح : در اين پرونده در هر دو الين دو وضعيت ثبت شده است. ولي اولين وضعيت ثبت شده در الين 

) و بيماري رماتيسمي مزمن b(واريس مري) فقط سيروز كبدي مي تواند ايجاد نمايد (علت دوم ثبت شده در الين 

قلب نمي تواند واريس مري را ايجاد نمايد. لذا توالي سيروز كبدي منجر به واريس مري پذيرفته شده است و سيروز 

  به آن اختصاص مي يابد.k 74.6كبدي به عنوان علت زميه اي مرگ انتخاب و كد 

Example 12 : A   (a) acute myocardial infarction 

                            (b) atherosclerotic heart disease 

                            (c) influenza 

توضيح : در اين گواهي توالي پذيرفته شده بيماري آترواسكلروز قلب منجر به آنفاركتوس حاد ميوكارد مي باشد و 

آنفلوانزا نمي تواند بيماري اترواسكلروز قلبي را ايجاد نمايد و شروع كننده توالي مرگ باشد. لذا بيماري آترواسكلروز 

 كاربرد دارد C به آن اختصاص مي يابد. البته در اين گواهي قانون 25.1Iقلب به عنوان علت زمينه اي انتخاب و كد 

  توضيح آن آمده است.44و علت زمينه اي انتخاب شده عوض خواهد شد كه در مثال 
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Example 13 : A   (a) pericarditis 

                            (b) uraemia and pneumonia 

  را بوجود آورند : aتوضيح : در اين گواهي دو توالي وجود دارد كه مي توانند اولين وضعيت ثبت شده روي الين 

- پنوموني منجر به پري كارديت. لذا بر اساس قانون يك علت آغازين اولين 2- اورمي منجر به پري كارديت 1

 به آن اختصاص مي يابد. ولي در اين گواهي 19Nزنجيره يعني اورمي به عنوان علت زمينه اي مرگ انتخاب و كد 

  توضيح آن آمده است.59 كاربرد دارد و علت زمينه اي انتخاب شده عوض خواهد شد كه در مثال Dقانون 

Example 14: A   (a) cerebral infarction and hypostatic pneumonia 

                            (b) hypertension and diabetes 

                            (c) atherosclerosis 

  را بوجود آورند : aتوضيح : در اين گواهي دو توالي وجود دارد كه مي توانند اولين وضعيت ثبت شده روي الين 

- ديابت منجر به انفاركتوس مغزي. لذا بر اساس 2- آترواسكلروز منجر به فشار خون منجر به انفاركتوس مغزي و 1

 به آن 70.9Iقانون يك علت آغازين اولين زنجيره يعني آترواسكلروز به عنوان علت زمينه اي مرگ انتخاب و كد 

 كاربرد دارد و علت زمينه اي انتخاب شده عوض خواهد شد كه در Cاختصاص مي يابد. ولي در اين گواهي قانون 

  توضيح آن آمده است. 45مثال 

 قانون دو :

) وجود نداشته باشد، اولين وضعيت ثبت aاگر هيچ توالي مختوم به اولين وضعيت ثبت شده در گواهي فوت (الين 

  را به عنوان علت زمينه اي مرگ انتخاب نماييد.aشده روي الين 

Example 15 : A   (a) pernicious anemia and gangrene of foot 

                            (b) atherosclerosis 

 aتوضيح : در اين گواهي هيچ توالي و زنجيره اي وجود ندارد. بر اساس قانون دو اولين وضعيت ثبت شده روي الين 

  به آن اختصاص مي يابد.D 51.0يعني آنمي پرنيسيون به عنوان علت زمينه اي مرگ انتخاب و كد 

Example 16 : A   (a) rheumatic and atherosclerotic heart disease 
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توضيح : در اين گواهي هيچ توالي و زنجيره اي وجود ندارد و هر دو وضعيت در يك الين گزارش شده اند، لذا بر 

 يعني بيماري روماتيسمي قلب به عنوان علت زمينه اي مرگ aاساس قانون دو اولين وضعيت ثبت شده روي الين 

  به آن اختصاص مي يابد.09.9Iانتخاب و كد 

Example 17 : A   (a) fibrocystic disease of the pancreas 

                            (b) bronchitis and bronchiectasis 

 نمي توانند bتوضيح : در اين گواهي هيچگونه توالي و زنجيره اي تشكيل نشد و هيچكدام از دو وضعيت الين 

 يعني a را بوجود آورند لذا بر اساس قانون دو اولين وضعيت ثبت شده روي الين aوضعيت ثبت شده در الين 

  به آن اختصاص مي يابد.84.9Eبيماري فيبروكيستيك پانكراس به عنوان علت زمينه اي مرگ انتخاب و كد 

Example 18 : A   (a) senility and hypostatic pneumonia 

                            (b) rheumatoid arthritis 

توضيح : در اين گواهي يك توالي پذيرفته شده وجود دارد و آن آرتريت روماتوئيد منجر به پنوموني هيپواستاتيك 

 ثبت نشده لذا اين توالي را مي شود و aمي باشد ولي چون پنوموني هيپواستاتيك به عنوان اولين وضعيت الين 

 يعني پيري را بوجود آورد، لذا بر اساس قانون دو aچون توالي ديگري نداريم كه اولين وضعيت ثبت شده روي الين 

 به آن 54R يعني پيري را به عنوان علت زمينه اي مرگ انتخاب و كد aاولين وضعيت ثبت شده روي الين 

 كاربرد  دارد و علت زمينه اي انتخاب شده عوض خواهد شد كه در Aاختصاص مي يابد. ولي در اين گواهي قانون 

  توضيح آن آمده است.32مثال 

Example 19 : A   (a) bursitis and ulcerative colitis 

توضيح : در اين گواهي هيچگونه توالي و زنجيره اي وجود ندارد و هر دو وضعيت در يك الين گزارش شده اند، لذا 

 71.9M يعني بورسيت به عنوان علت زمينه اي مرگ و كد aبر اساس قانون دو اولين وضعيت ثبت شده روي الين 

 كاربرد دارد و علت زمينه اي انتخاب شده عوض خواهد شد كه Bبه آن اختصاص مي يابد. ولي در اين گواهي قانون 

  توضيح آن آمده است.40در مثال 

Example 20 : A   (a) acute nephritis, scarlet fever 
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توضيح : در اين گواهي هيچگونه توالي و زنجيره اي وجود ندارد و هر دو وضعيت در يك الين گزارش شده اند، لذا 

 يعني نفريت حاد به عنوان علت زمينه اي مرگ انتخاب و aبر اساس قانون دو اولين وضعيت ثبت شده روي الين 

 به آن اختصاص مي يابد. ولي در اين گواهي قانون سه كاربرد دارد و علت زمينه اي انتخاب شده عوض 00Nكد -.

  توضيح آن آمده است.27خواهد شد كه در مثال 

 قانون سه :

اگر وضعيت انتخاب شده توسط قانون عمومي يا قوانين يك و دو به وضوح خودش پيامد مستقيم وضعيت ديگري 

 گواهي ثبت شده باشد، در اين صورت همين وضعيت B گواهي يا در بخش Aباشد، خواه اين وضعيت در بخش 

 اوليه را به عنوان علت زمينه اي مرگ انتخاب نمائيد.

 پيامدهاي مستقيم پذيرفته شده از ديگر وضعيت ها (رابطه علت و معمولي دارند)

ساركوما كارپوسي، توموربوركيت و تمامي سرطان هاي بدخيم مربوط به بافت هاي لنفاوي و خون ساز از  -1

 و 46.0Cقبيل لوسمي ها، بيماري هوچكين ، لنفوم غير هوچكيني و ... كه قابل طبقه بندي در رده هاي 

96C -81C هستند را مي توان به عنوان نتايج و پيامدهاي مستقيم و پذيرفته شده بيماري HIV در نظر 

 گرفت. البته براي ديگر انواع سرطان هاي بدخيم اين ارتباط پذيرفته اين ارتباط پذيرفته شده نيست.

- 12J و 64B-58B و 49B-25B و 19B-00Aتمامي بيماري هاي عفوني قابل طبقه بندي در رده هاي  -2

18J (انواع پنوموني ها) را مي توان به علت نتايج و پيامدهاي مستقيم و پذيرفته شده بيماري HIV در نظر 

 نيستند عبارتند از : عفونت ماالريا HIVگرفت. تعدادي از استثنائات ميان رده هاي فوق كه پيامد مستقيم 

)54B-50B) بيماري شاگاس ،(57B) عفونت ليشمانياز ، (55B) 83) ، بيماريهاي كرميB-65B ( 

عوارض مشخص بعد از جراحي از قبيل هر نوع پنوموني، خونريزي، ترومبوفلبيت، آمبوليسم، ترومبوز، سپتي  -3

سمي، ايست قلبي، نارسايي حاد كليه، آسپيراسيون، اتلكتازي و انفاركتوس مي تواند به عنوان پيامد 

 هفته قبل 4مستقيم يك عمل جراحي در نظر گرفته شود مگر اينكه عمل جراحي مذكور در فاصله زماني 

  هفته انجام شده باشد.4از مرگ يا فاصله زماني بيشتر از 

پنوموني و برونكوپنوموني را مي توان به عنوان عارضه منتج از هر بيماري در نظر گرفته و پذيرفت. ولي به  -4

طور ويژه برونكوپنوموني را مي توان به عنوان پيامد مستقيم و مشخص بيماريهاي ويرانگري از قبيل 
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سرطان هاي بدخيم، سوء تغذيه و بيماري هاي فلج كننده از قبيل صدمات مغزي و طناب نخاعي، خونريزي 

مغزي و ترومبوز مغزي، پوليوميليت (فلج اطفال) و هم چنين بيماري هاي مسري و صدمات غير جزيي در 

 نظر گرفت.

هر بيماري كه با صفت «آمبوليك» توصيف شده يا تعريف شده باشد را مي توان به عنوان پيامد مستقيم  -5

ترومبوز وريدي، فلبيت يا ترومبوفلبيت ، بيماري دريچه اي قلب، فيبريالسيون دهليزي، تولد و زايمان و هر 

 عمل جراحي در نظر گرفت.

هر بيماري كه با عنوان «ثانويه» توصيه شده باشد بايستي به عنوان پيامد مستقيم محتمل ترين علت اوليه  -6

 ثبت شده روي گواهي فوت در نظر گرفته شود. 

آنمي هاي  نامشخص يا ثانويه، سوء تغذيه، ماراسموس (سوء تغذيه شديد) يا كاشكسي (ضعف شديد) را  -7

 مي توان به عنوان پيامد مستقيم هر سرطان بدخيم در نظر گرفت.

هر نوع پيلونفريت را مي توان به عنوان پيامد انسداد ادراري در نظر گرفت. انسداد ادراري ممكن است ناشي  -8

 از وضعيت هايي از قبيل هايبرپالزي پروستات يا تنگي حالب باشد.

سندروم نفروتيك را مي توان به عنوان پيامد هر عفونت استرپتوكوكي از قبيل تب مخملك ، زخم گلوي  -9

 استرپتوكوكي و ... در نظر گرفت.

 دهيدراسيون را مي توان به عنوان پيامد هر بيماري عفوني روده اي در نظر گرفت. -10

جراحي روي يك ارگان بايستي به عنوان پيامد مستقيم يك وضعيت جراحي مربوط به همان ارگان (از  -11

قبيل تومور بدخيم يا جراحت) در نظر گرفته شود. اين وضعيت ممكن است در هر كجاي گواهي فوت ثبت 

 شده باشد.

Example 21 : A   (a) Kaposi s sarcoma 

                       B   AIDS 

 ثبت شده است لذا بر a آن هيچگونه توالي وجود ندارد و فقط يك علت در الين Aتوضيح : در اين گواهي در بخش 

اساس قانون دو همان كاپوسي ساركوما به عنوان علت زمينه اي انتخاب مي شود ولي با توجه به قانون سه كاپوسي 
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در قسمت دو گواهي ثبت شده است، لذا كاپوسي ساركوماي ناشي از  ساركوما به عنوان پيامد ايدز مي باشد كه

  به آن اختصاص مي يابد.21.0Bبيماري ايدز به عنوان علت زمينه اي انتخاب و كد 

Example 22 : A   (a) cancer of ovary 

                       B   HIV disease 

 به آن اختصاص 56Cتوضيح : در اين گواهي سرطان بدخيم تخمدان به عنوان علت زمينه اي مرگ انتخاب و كد 

 نيستند و فقط سرطان هاي ذكر شده در بند HIVمي يابد. به ياد داشته باشيد كه همه سرطان ها پيامد بيماري 

  پذيرفته شده اند.HIVيك پيامدها به عنوان پيامد مستقيم ناشي از 

Example 23 : A   (a) tuberculosis 

                       B   HIV disease 

 ثبت شده است لذا aتوضيح : در اين گواهي در بخش يك آن هيچگونه توالي وجود ندارد و فقط يك علت در الين 

بر اساس قانون دو همان سل به عنوان علت زمينه اي انتخاب مي شود. ولي با توجه به قانون سه سل به عنوان يك 

بيماري عفوني و پيامد ايدز مي باشد كه در قسمت دو گواهي ثبت شده است، لذا عفونت ميوباكتريال ناشي از 

  به آن اختصاص مي يابد.20.0B به عنوان علت زمينه اي انتخاب و كد HIVبيماري 

Example 24 : A   (a) cerebral toxoplasmosis and herpes zoster 

                            (b) burkitt s lymphoma , HIV disease 

توضيح : در اين گواهي هيچگونه توالي پذيرفته شده اي وجود ندارد. بر اساس قانون دو اولين وضعيت ثبت شده 

 يعني توكسوپالسموز مغزي به عنوان علت زمينه اي انتخاب مي شود. ولي با توجه به قانون سه aروي الين 

 گواهي ثبت شده است، لذا بيماري bتوكسوپالسموز به عنوان يك بيماري عفوني و پيامد ايدز مي باشد كه در الين 

 كه در جاي  ديگري طبقه بندي شده اند به عنوان علت زمينه اي انتخاب و كد HIVهاي متعدد ناشي از بيماري 

22.7B.به آن اختصاص مي يابد  

Example 25 : A   (a) bronchopneumonia 

                         B     secondary anemia and chronic lymphatic leukemia 

توضيح : در اين گواهي در بخش يك آن هيچگونه توالي پذيرفته شده اي وجود ندارد. بر اساس قانون عمومي و 

 يعني برونكوپنوموني به عنوان علت زمينه اي انتخاب مي شود. ولي aقانون يك اولين وضعيت ثبت شده روي الين 
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با توجه به قانون سه برونكوپنوموني و آنمي ثانويه هر دو به عنوان پيامد مستقيم لوسمي لنفاتيك مزمن مي باشند 

 به 91.1Cكه در بخش دو گواهي ثبت شده است، لذا لوسمي لنفاتيك مزمن به عنوان علت زمينه اي انتخاب و كد 

 آن اختصاص مي يابد.

Example 26 :    (a) Cerebral hemorrhage 

                            (b) hypertension 

                            (c) chronic pyelonephritis and prostatic obstruction 

توضيح : در اين گواهي توالي پذيرفته شده وجود دارد و آن پيلونفريت مزمن منجر به فشار خون و آن هم منجر به 

خونريزي مغزي شده است. بر اساس قانون يك، علت آغازين اين زنجيره يعني پيلونفريت مزمن را به عنوان علت 

زمينه اي انتخاب مي نماييم. ولي با توجه به قانون سه پيلونفريت مزمن را مي توان به عنوان پيامد مستقيم انسداد 

 به آن ختصاص مي 40Nپروستاتيك در نظر گرفت، لذا انسداد پروستاتيك به عنوان علت زمينه اي انتخاب و كد 

 يابد.

Example 27 : A   (a) acute nephritis , scarlet fever 

 آن هيچگونه توالي پذيرفته شده اي وجود ندارد. بر اساس قانون دو اولين Aتوضيح : در اين گواهي در بخش 

 يعني نفريت حاد به عنوان علت زمينه اي انتخاب مي شود، ولي با توجه به قانون سه aوضعيت ثبت شده روي الين 

نفريت حاد به عنوان پيامد مستقيم تب مخملك مي باشد، لذا تب مخملك به عنوان علت زمينه اي انتخاب و كد 

38A .به آن اختصاص مي يابد  

Example 28 : A   (a) nephrectomy 

                             B clear cell carcinoma of kidney 

 آن هيچگونه توالي پذيرفته شده اي وجود ندارد و فقط يك اقدام جراحي Aتوضيح : در اين گواهي در بخش 

 گواهي سرطان كليه ذكر شده كه شكي نيست عمل B ثبت شده است، ولي در بخش aبرداشتن كليه در الين 

برداشتن كليه در راستاي حذف سرطان كليه انجام شده است. لذا با توجه به قانون سه كار سينوماي كليه كه در 

  به آن اختصاص مي يابد.46C گواهي ثبت شده است به عنوان علت زمينه اي انتخاب و كد Bبخش 

Example 29 : A   (a) acute anemia 

                            (b) hematemesis 
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                            (c) bleeding of esophageal varices 

                            (d) portal hypertension 

                            B cirrhosis of liver 

 اين گواهي توالي پذيرفته شده وجود دارد و آن فشار خون پورتال منجر به خونريزي واريس Aتوضيح : در بخش 

مري منجر به استفراغ خوني منجر به آنمي حاد شده است. بر اساس قانون عمومي، علت آغازين اين زنجيره يعني 

 گواهي بيماري سيروز كبدي ذكر Bفشار خون پورتال را به عنوان علت زمينه اي انتخاب مي نماييم. ولي در بخش 

شده است كه با توجه به قانون سه فشار خون پورتال را مي توان به عنوان پيامد مستقيم سيروز كبدي در نظر 

  به آن اختصاص مي يابد.74.6Kگرفت، لذا سيروز كبدي به عنوان علت زمينه اي انتخاب و كد 

Example 30 : A   (a) hypostatic pneumonia 

                            (b) cerebral hemorrhage and cancer of breast 

 aتوضيح : در اين گواهي توالي پذيرفته شده اي وجود ندارد. بر اساس قانون  دو اولين وضعيت ثبت شده روي الين 

به عنوان علت زمينه اي انتخاب مي شود. ولي با توجه به قانون سه پنوموني هيپواستاتيك را مي توان به عنوان 

پيامد مستقيم هر كدام از بيماري هاي ثبت شده در قسمت هاي ديگر گواهي در نظر گرفت، كه در اين گواهي دو 

 ثبت شده و كد گذار بايستي اولين وضعيت يعني خونريزي مغزي را به عنوان علت زمينه اي bوضعيت در الين 

  را به آن اختصاص دهد.61.9Iانتخاب و كد 

Example 31 : A   (a) pulmonary infarction 

                            B    left pneumonectomy for carcinoma of lung 3 weeks ago 

 اين گواهي توالي پذيرفته شده اي وجود ندارد. بر اساس قانون دو ، اولين وضعيت ثبت شده Aتوضيح : در بخش 

 يعني انفاركتوس ريوي به عنوان علت زمينه اي انتخاب مي شود. ولي با توجه به قانون سه ، انفاركتوس aروي الين 

ريوي را مي توان به عنوان پيامدمستقيم عمل جراحي برداشتن ريه چپ در نظر گرفت كه در سه هفته قبل براي 

 گواهي ثبت شده است. از طرفي بر اساس قانون سه، عمل جراحي برداشتن ريه Bبيمار انجام شده است و در بخش 

 به 34.9Cمتعاقب كارسينوماي ريه انجام شده است. نهايتاً كارسينوماي ريه را به عنوان علت زمينه اي انتخاب و كد 

 آن اختصاص مي يابد.
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 تغيير و تعديل (يا اصالح) علت انتخاب شده

علت مرگ انتخاب شده (بر طبق قوانين ياد شده در صفحات قبل) ضرورتاً نمي تواند مفيدترين و آموزنده ترين 

وضعيت براي جدول بندي مرگ و ميرها باشد. براي مثال اگر وضعيتي مثل پيري يا تعدادي بيماري هاي عمومي 

مانند فشار خون يا تصلب شرايين به عنوان علت زمينه اي مرگ انتخاب شده باشند، اين موارد انتخاب شده نسبت 

به انتخاب تظاهر باليني يا پيامد موارد مذكور داراي ارزش بسيار كمتري مي باشند. لذا گاهي اوقات الزم است كد 

انتخاب شده را جهت مطابقت با نيازهاي طبقه بندي تعديل، تغيير و اصالح گردد. همچنين در راستاي اين تعديل 

گاهي اوقات مي توان از يك كد منفرد براي دو يا چند علت مرگ مرتبط بهم استفاده نمود و يا به جاي استفاده از 

 يك علت جزيي به عنوان علت زمينه اي مرگ، مي توان علت مشخص و خاص تري را انتخاب نمود.

قوانين تغيير و تعديل كه در ادامه آمده است، در نظر دارند صحت و دقت داده هاي مرگ و مير را بهبود بخشد، لذا 

 بايد پس از انتخاب علت آغازين مرگ، مورد استفاده قرار گيرند.

برخي قوانين تغيير و تعديل نسبت به قوانين انتخاب كاربرد بيشتري دارند و تكرار استفاده از آنها، مفاهيم آنها را 

راحت تر خواهد نمود و براي كد گذاران با تجربه اين امر دشوار نخواهد بود، اما براي كد دهي صحيح طي كردن 

 فرايند انتخاب علت زمينه اي ، تغيير و تعديل آن در صورت لزوم انتخاب مجدد الزامي است.

 ) Senility : پيري و ساير وضعيت هاي بد تعريف شده (Aقانون 

 95R قابل طبقه بندي باشد، به استثناء كد 10ICDدر مواردي كه علت انتخاب شده مرگ در فصل هيجدهم 

(سندروم مرگ ناگهاني نوزاد)، و همزمان يك وضعيت ديگر غير از وضعيت هاي قابل طبقه بندي در فصل هيجده 

) در گواهي فوت گزارش شده باشد، در اين صورت بدون در 99R-96R يا R00R - 94(به عبارتي غير از رده هاي 

، علت مرگ را مجدداً انتخاب نماييد. به عبارت ديگر وضعيت 18نظر گرفتن وضعيت قابل طبقه بندي در فصل 

 را از گواهي فوت حذف و مجدداً علت زمينه اي مرگ را بر اساس قوانين انتخاب نماييد. مگر در مواردي Rداراي كد 

 ) كدگذاري را تغيير دهد.18كه حذف وضعيت (وضعيت طبقه بندي شده در فصل 

 ) trivial conditions : وضعيت هاي جزئي (Bقانون 

در مواردي كه علت انتخاب شده ، يك وضعيت جزئي و خفيف باشد كه نامحتمل است اين وضعيت جزئي باعث 

مرگ شده باشد و از طرفي وضعيت جدي تري نيز در گواهي فوت گزارش شده باشد، در اين صورت مانند اينكه 
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وضعيت جزئي گزارش نشده است، علت زمينه اي را مجدداً انتخاب نمائيد. به عبارتي اين وضعيت جزيي را از گواهي 

 فوت حذف نموده و مجدداً علت زمينه اي مرگ را انتخاب نماييد.

حال اگر مرگ در نتيجه يك عكس العمل جانبي مربوط به درمان يك وضعيت جزئي باشد، عكس العمل جانبي را 

 به عنوان علت زمينه اي مرگ انتخاب نمائيد.

حال اگر مرگ در نتيجه يك عكس العمل جانبي مربوط به درمان يك وضعيت جزئي باشد، عكس العمل جانبي را 

 به عنوان علت زمينه اي مرگ انتخاب نمائيد.

 )Linkage : ارتباط (Cقانون 

در مواردي كه علت زمينه اي انتخاب شده، توسط قانوني در طبقه بندي يا توسط يادداشت هاي مورد استفاده در 

كد گذاري علت زمينه اي مرگ، با يك يا چند وضعيت ديگر ثبت شده روي گواهي فوت ارتباط داشته باشد، كد 

 تركيبي مربوط به وضعيت ها را اختصاص دهيد.

در مواردي كه قانون ارتباط فقط براي تركيب يك وضعيت مشخص ناشي از وضعيت ديگر باشد، فقط زماني كه 

رابطه علي صحيحي براي آن ها گزارش شده باشد و يا بتوان از كاربرد قوانين انتخاب علت زمينه اي اين رابطه 

 صحيح را استنتاج كرد، كد تركيبي را به گواهي فوت اختصاص دهيد. 

در مواردي كه تضادي در ارتباط ها رخ مي دهد، در آن صورت علتي را كه در ابتدا انتخاب شده در نظر نگرفته 

(گويي كه گزارش نشده است) و وضعيت هايي كه انتخاب خواهند شد را با هم تركيب كنيد. ضمناً هر ارتباط 

 ديگري كه قابل اجرا است ايجاد كنيد.

 )specificity : وضعيت تخصصي تر (Dقانون 

در مواردي كه علت انتخاب شده ، يك وضعيت را به صورت اصطالحات كلي توصيف مي كند و اصطالحي كه 

اطالعات دقيق تري را درباره محل يا ماهيت اين وضعيت ارائه مي كند در گواهي فوت گزارش شده باشد، اصطالحي 

 كه داراي اطالعات بيشتر و تخصصي تر است را ترجيح دهيد.

اغلب اين قانون زماني بكار خواهد رفت كه اصطالح كلي به صورت وصفي آورده شده و اصطالح دقيق تر و تخصصي 

 تر را توصيف مي نمايد.
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 )early and late stages of disease : مراحل ابتدايي و انتهايي بيماري (Eقانون 

در مواردي كه علت انتخاب شده مرحله اوليه يك بيماري است و مرحله پيشرفته تر همان بيماري در گواهي فوت 

گزارش شده باشد، به مرحله پيشرفته تر بيماري كد اختصاص دهيد. به عبارتي مرحله پيشرفته تر ارجح  است. اين 

قانون براي حالت مزمن يك بيماري كه ناشي شده از حالت حاد همان بيماري است بكار نمي رود (حالت حاد در 

 ايجاد مرگ ارجح است)، مگر اينكه طبقه بندي دستورالعمل هاي خاصي را براي اين موارد ارائه نموده باشد.

 )sequelae : اثرات باقيمانده (Fقانون 

در مواردي كه علت انتخاب شده، شكل اوليه وضعيتي است كه طبقه بندي براي آن رده جداگانه اي تحت عنوان 

)sequelae of … ارائه نموده است (يعني به جا مانده از يك وضعيت كه در گذشته فرد به آن مبتال بوده است و (

در حال حاضر آن وضعيت وجود ندارد ولي اثرات و عوارض آن در فرد به جا مانده و ايجاد مشكل نموده است) و 

مدركي وجود داشته باشد دال بر اينكه مرگ به علت اثرات باقي مانده از آن وضعيت رخ داده نه به دليل مرحله 

 ) آن وضعيت كد اختصاص دهيد.… sequelae ofفعال آن وضعيت، در اين صورت به رده (

  عبارتند از :10ICD) در … sequelae ofرده هاي (

89Y -85Y-97O-69I-09G -68E -64E-94B-90B 

 مثال هايي از قوانين تغيير و تعديل :

 )senility : پيري و ساير وضعيت هاي بد تعريف شده (Aمثال هايي از قانون 

 95R قابل طبقه بندي باشد، به استثناء كد 10ICDدر مواردي كه علت انتخاب شده مرگ در فصل هيجدهم 

 (به 18(سندروم مرگ ناگهاني نوزاد) و همزمان يك وضعيت ديگر غير از وضعيت هاي قابل طبقه بندي در فصل 

) در گواهي فوت گزارش شده باشد، در اين صورت بدون در نظر 99R-96R يا 94R -00Rعبارتي غير از رده هاي 

 ، علت مرگ را مجدداً انتخاب كنيد. به عبارت ديگر وضعيت داراي كد 18گرفتن وضعيت قابل طبقه بندي در فصل 

R را از گواهي فوت حذف و مجدداً علت زمينه اي مرگ را بر اساس قوانين انتخاب نماييد. مگر در مواردي كه حذف 

 ) كد گذاري را تغيير دهد.18آن وضعيت (وضعيت طبقه بندي شده در فصل 

Example 32 : A   (a) Senility and hypostatic pneumonia 

                            (b) rheumatoid arthritis 
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توضيح : در اين گواهي يك توالي پذيرفته شده وجود دارد و آن عبارت است از روماتوئيد آرتريت منجر به پنوموني 

 يعني پيري را بوجود آورد، لذا بر aهيپواستاتيك، ولي هچ توالي نداريم كه اولين وضعيت ليست شده روي الين 

 يعني پيري را به عنوان علت زمينه اي انتخاب مي كنيم. aاساس قانون دو ، اولين وضعيت ثبت شده روي الين 

 (قانون پيري وضعيت هاي بد تعريف شده) پيري را در نظر نگرفته و از گواهي فوت حذف Aولي با توجه به قانون 

نموده و دوباره علت زمينه اي انتخاب مي گردد. حال توالي فوق برقرار است و بر اساس قانون عمومي رومائوئيد 

  به آن اختصاص مي يابد.06.9Mآرتريت را به عنوان علت زمينه اي انتخاب و كد 

Example 33 : A   (a) anemia 

                            (b) splenomegaly 

توضيح : در اين گواهي يك توالي پذيرفته شده وجود دارد و آن عبارت است از بزرگي طحال منجر به آنمي. بر 

 به عنوان علت زمينه اي انتخاب مي گردد ، ولي با توجه به قانون 16.1Rاساس قانون عمومي، بزرگي طحال با كد 

A وضعيت هاي داراي كد از رده هاي R را نبايد در نظر گرفت و از گواهي حذف مي گردد و دوباره علت زمينه اي 

را انتخاب ميكنيم. حال بر اساس اين قانون تنها وضعيت باقي مانده در گواهي فوت آنمي است كه آنمي با كد 

64.9D به عنوان علت زمينه اي انتخاب مي شود. ولي با توجه به اينكه بيماري اسپلنومگالي در ارتباط با بيماري 

آنمي بوده و با آن تركيب مي شود، مي تواند كدگذاري را تغيير داده و تعديل كند، لذا آنمي اسپلنومگاليك را به 

  به آن اختصاص مي يابد.64.8Dعنوان علت زمينه اي نهايي انتخاب و كد 

Example 34 : A   (a) myocardial degeneration and emphysema 

                            (b) senility 

توضيح : در اين گواهي يك توالي پذيرفته شده وجود دارد و آن عبارت است از دژنراسيون ميوكارد. بر اساس قانون 

 وضعيت هاي A به عنوان علت زمينه اي انتخاب مي نمائيم، ولي با توجه به قانون 54Rعمومي، پيري را با كد 

 را نبايد در نظر بگيريم و از گواهي حذف مي گردد و دوباره علت زمينه اي را انتخاب مي Rداراي كد از رده هاي 

نمائيم. حال با توجه به اينكه هيچ توالي ديگري وجود ندارد، بر اساس قانون دو اولين وضعيت ثبت شده بر روي 

  به آن اختصاص مي يابد.51.5I يعني دژنراسيون ميوكارد را به عنوان علت زمينه اي نهايي انتخاب و كد aالين 

Example 35 : A   (a) cough and hematemesis 
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 aتوضيح : در اين گواهي توالي پذيرفته شده وجود ندارد. بر اساس قانون دو، اولين وضعيت ثبت شده روي الين 

 وضعيت هاي داراي A را به عنوان علت زمينه اي انتخاب مي نمائيم. ولي با توجه به قانون 05Rيعني سرفه با كد 

 را نبايد در نظر گرفت و از گواهي حذف مي گردد و دوباره علت زمينه اي را انتخاب مي نمائيم. Rكد از رده هاي 

حال با توجه به اينكه هيچ توالي ديگري وجود ندارد، تنها وضعيت باقي مانده يعني استفراغ خوني را به عنوان علت 

  به آن اختصاص مي يابد.K 92.0زمينه اي نهايي انتخاب و كد 

Example 36 : A   (a) terminal pneumonia 

                            (b) spreading gangrene and cerebrovascular infarction 

) گانگرن منتشر منجر به پنوموني و 1توضيح : در اين گواهي دو توالي پذيرفته شده وجود دارد و آنها عبارتند از : 

) آنفاركتوس عروق مغزي منجر به پنوموني (يادآوري : بر اساس قانون پيامدها، پنوموني پيامد مستقيم هر بيماري 2

 ديگري مي تواند باشد)

 را به عنوان علت زمينه اي انتخاب 02Rبر اساس قانون يك ، علت آغازين اولين توالي يعني كانگرن منتشر با كد 

 كد را نبايد در نظر گرفت و از گواهي حذف مي گردد و R وضعيت هاي داراي Aمي نمائيم، ولي با توجه به قانون 

دوباره علت زمينه اي را انتخاب مي نمائيم. حال بر اساس قانون عمومي انفاركتوس عروق مغزي را به عنوان علت 

  به آن اختصاص مي يابد.63.9Iزمينه اي نهايي انتخاب و كد 

 )Trivial conditions : وضعيت هاي جزئي (Bمثال هايي از قانون 

در مواردي كه علت انتخاب شده، يك وضعيت جزئي و خفيف باشد كه نامحتمل است اين وضعيت جزئي باعث 

مرگ شده باشد و از طرفي وضعيت جدي تري نيز در گواهي فوت گزارش شده باشد در اين صورت مانند اينكه 

وضعيت جزئي گزارش نشده است، علت زمينه اي را مجدداً انتخاب كنيد. به عبارتي اين وضعيت جزئي را از گواهي 

 فوت حذف نموده و مجدداً علت زمينه اي مرگ را انتخاب نمائيد. 

حال اگر مرگ در نتيجه يك عكس العمل جانبي مربوط به درمان وضعيت جزئي باشد، همان عكس العمل جانبي را 

 به عنوان علت زمينه اي مرگ انتخاب نمائيد.

Example 37 : A   (a) dental caries 

                        B    cardiac arrest 



19 
 

 02.9kتوضيح: در بخش يك اين گواهي توالي پذيرفته شده وجود ندارد.بر اساس قانون عمومي ، فساد دندان با كد 

 (وضعيت هاي جزئي) بسيار نامحتمل است Bبه عنوان علت زمينه اي مرگ انتخاب مي گردد، ولي با توجه به قانون 

كه فردي به دليل بيماري فساد دندان فوت نموده باشد، لذا اگر وضعيت دقيق تر و عيني تري در گواهي وجود دارد 

 فساد دندان را در نظر نگرفته و از گواهي فوت حذف نموده و دوباره Bبايد آنرا كدگذاري نمائيم. بر اساس قانون 

علت زمينه اي را انتخاب مي نمائيم. حال تنها وضعيت باقي مانده روي گواهي فوت يعني ايست قلبي كه در بخش 

 به آن اختصاص مي يابد. (باالجبار آن را 46.9Iدوم گواهي ثبت شده را به عنوان علت زمينه اي نهايي انتخاب و كد 

انتخاب مي نمائيم، چون خود ايست قلبي به عنوان روش فوت فرد بيمار است و طبق دستورالعمل نبايد به عنوان 

 علت زمينه اي مرگ انتخاب گردد)

Example 38 : A   (a) Ingrowing toenail and acute renal failure 

توضيح : دربخش يك اين گواهي توالي پذيرفته شده وجود ندارد. بر اساس قانون عمومي، فرو رفتن ناخن شست پا 

 (وضعيت هاي جزئي) B را به عنوان علت زمينه اي انتخاب مي گردد، ولي با توجه به قانون 60.0Lدر گوشت با كد 

بسيار نامحتمل است كه فردي به دليل فرو رفتن ناخن شست پا در گوشت آن فوت نموده باشد، لذا اگر وضعيت 

دقيق تر و عيني تري در گواهي وجود دارد بايد آن را كد گذاري نمائيم، حال اين وضعيت را در نظر نگرفته و از 

گواهي فوت حذف نموده و دوباره علت زمينه اي را انتخاب مي نمائيم. تنها وضعيت باقي مانده روي گواهي فوت 

  به آن اختصاص مي يابد.17.9Nيعني نارسايي حاد كليه به عنوان علت زمينه اي انتخاب و كد 

Example 39 : A   (a) Intraoperative hemorrhage 

                            (b) Tonsillectomy 

                            (c) Hypertrophy of tonsils 

توضيح : در اين گواهي توالي پذيرفته شده وجود دارد و آن عبارت است از هايپرتروفي لوزه ها كه منجر به انجام 

عمل برداشتن لوزه شده و در حين عمل عارضه جراحي يعني خونريزي حين عمل ايجاد شده است. بر اساس قانون 

 بسيار B به عنوان علت زمينه اي انتخاب مي گردد. ولي با توجه به قانون 35.1Jعمومي، بزرگي لوزه ها با كد 

نامحتمل است كه فردي به دليل بزرگي لوزه ها فوت نموده باشد، لذا اگر وضعيت دقيق تر و عيني تري در گواهي 

وجود دارد بايد آن را كد گذاري نمائيم. پس بزرگي لوزه ها را در نظر نگرفته و از گواهي حذف نموده و مجدداً علت 
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زمينه اي را انتخاب مي نمائيم. حال عارضه عمل جراحي برداشتن لوزه ها يعني خونريزي حين عمل را به عنوان 

  به آن اختصاص مي يابد.60.0Yعلت زمينه اي نهايي انتخاب و كد 

Example 40 : A   (a) Bursitis and ulcerative colitis 

توضيح : در بخش يك اين گواهي توالي پذيرفته شده وجود ندارد. بر اساس قانون دو بيماري بورسيت با كد 

71.9M به عنوان علت زمينه اي انتخاب مي گردد. ولي با توجه به قانون B بسيار نامحتمل است كه فردي به دليلي 

بيماري بورسيت فوت نموده باشد، لذا اگر وضعيت دقيق تر و عيني تري در گواهي وجود دارد بايد آن را كد گذاري 

نمائيم. پس بورسيت را در نظر نگرفته و از گواهي فوت حذف مي نمائيم و دوباره علت زمينه اي را انتخاب مي 

كنيم. حال تنها وضعيت باقي مانده روي گواهي فوت يعني كوليت اولسراتيو را به عنوان علت زمينه اي نهايي 

  به آن اختصاص مي يابد.K 51.9انتخاب و كد 

Example 41 : A   (a) Paronychia 

                         B  Tetanus 

توضيح : در بخش يك اين گواهي توالي پذيرفته شده وجود ندارد. بر اساس قانون عمومي پارونيشيا (التهاب بافت 

 بسيار B به عنوان علت زمينه اي انتخاب مي گردد، ولي با توجه به قانون 03.0Lناخن هاي اطراف دست) با كد 

نامحتمل است كه فردي به علت التهاب بافت اطراف ناخن فوت نموده باشد، لذا اگر وضعيت دقيق تر و عيني تري 

در گواهي وجود دارد بايد آن را كدگذاري نمائيم، پس اين وضعيت را در نظر نگرفته و از گواهي حذف نموده و 

دوباره علت زمينه اي را انتخاب مي نمائيم حال تنها وضعيت باقي مانده روي گواهي فوت يعني كزاز كه در بخش 

  به آن اختصاص مي يابد.35Aدوم گواهي ثبت شده را به عنوان علت زمينه اي نهايي انتخاب و كد 

 ) و تركيبLinkage : ارتباط (Cمثال هايي از قانون 

در مواردي كه علت زمينه اي انتخاب شده ، توسط قانوني در طبقه بندي يا توسط يادداشت هاي مورد استفاده در 

كدگذاري علت زمينه اي مرگ، با يك يا چند وضعيت ديگر ثبت شده روي گواهي فوت ارتباط داشته باشد، كد 

 تركيبي وضعيت را اختصاص دهيد. 
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در مواردي كه قانون ارتباط فقط براي تركيب يك وضعيت مشخص ناشي از يك وضعيت ديگر باشد، كد تركيبي را 

به گواهي فوت اختصاص دهيد آن هم فقط زماني كه رابطه علي صحيحي براي آنها گزارش شده باشد و يا بتوان از 

 كاربرد قوانين انتخاب علت زمينه اي اين رابطه صحيحي را استنتاج كرد.

در مواردي كه تضادي در  ارتباط ها رخ مي دهد ، در آن صورت علتي را كه در ابتدا انتخاب شده در نظر نگرفته 

(گويي كه گزارش نشده است) و وضعيت هايي كه انتخاب خواهند شد را با هم تركيب كنيد. ضمناً هر ارتباط 

 ديگري كه قابل اجرا است ايجاد كنيد.

Example 42 : A   (a) Intestinal obstruction 

                             (b)  Femoral hernia 

توضيح : در اين گواهي يك توالي پذيرفته شده وجود دارد و آن عبارت است از فتق راني منجر به انسداد روده . بر 

 C به عنوان علت زمينه اي انتخاب مي گردد، ولي با توجه به قانون 41.9kاساس قانون عمومي، هرني فمورال با كد 

 كد تركيبي براي فتق راني به همراه انسداد روده اي تدارك ديده 10ICD(تركيب وضعيت هاي مرتبط به هم) در 

  به آن اختصاص مي يابد.41.3Kشده و ارجح است، لذا آن را به عنوان علت زمينه اي نهايي انتخاب و كد 

Example 43 : A   (a) Right bundle-branch block and chagas disease 

توضيح : در اين گواهي توالي پذيرفته شده وجود ندارد. بر اساس قانون دو، بلوك شاخه باندلي سمت راست قلب با 

 كد تركيبي براي بيماري 10ICD در C به عنوان علت زمينه اي انتخاب مي گردد، ولي با توجه به قانون 45.1Iكد 

شاگاس به همراه درگيري هاي قلبي در نظر گرفته شده و ارجح است، لذا آن را به عنوان علت زمينه اي نهايي 

  به آن اختصاص مي يابد.57.2Bانتخاب و كد 

Example 44 : A   (a) Acute myocardial infarction 

                             (b)  Atherosclerotic heart disease 

                             (c)  Influenza 

توضيح : در اين گواهي يك توالي پذيرفته شده وجود دارد و آن عبارت است از بيماري آترواسكلروتيك قلبي كه 

منجر به انفاركتوس حاد ميوكارد شده است (چون آنفلوانزا علل بااليي خود را نمي تواند به وجود آورد لذا از زنجيره 

 به عنوان علت زمينه اي انتخاب 25.1Iعلل حذف مي گردد) براساس قانون يك بيماري آترواسكلروتيك قلبي با كد 

 بيماري آترواسكلروتيك قلبي با انفاركتوس حاد ميوكارد ارتباط پيدا مي كند، لذا Cمي گردد. ولي با توجه به قانون 
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بر اساس قانون ارتباط بين اين دو بيماري ، كد مربوط به انفاركتوس حاد ميوكارد ارجح است و آن را به عنوان علت 

  به آن اختصاص مي يابد.21.9Iزمينه اي نهايي انتخاب و كد 

Example 45 : A   (a) Cerebral infarction and hypostatic pneumonia 

                             (b)  Hypertension and diabetes 

                             (c)  Atherosclerosis 

توضيح : در اين گواهي چند توالي پذيرفته شده وجود دارد و اولين توالي پذيرفته شده آن عبارت است از 

 70.9Iآترواسكلروز منجر به فشار خون و آن هم منجر به انفاركتوس مغزي. بر اساس قانون يك ، آترواسكلروز با كد 

 آترواسكلروز انتخاب شده تركيب مي شود با Cبه عنوان علت زمينه اي انتخاب مي گردد، ولي با توجه به قانون 

فشار خون و آن نيز با انفاركتوس مغزي تركيب مي گردد. لذا بر اساس جدول ارتباط، آنفاركتوس مغزي را به عنوان 

  به آن اختصاص مي يابد.63.9Iعلت زمينه اي نهايي انتخاب و كد 

Example 46 : A   (a) Cardiac dilatation and renal sclerosis 

                             (b)  Hypertension   

) فشار خون منجر به ديالتاسيون قلبي 1توضيح : در اين گواهي دو توالي پذيرفته شده وجود دارد و كه عبارتند از : 

 10I) فشار خون منجر به اسكلروز كليوي. بر اساس قانون يك ، علت آغازين اولين توالي يعني فشار خون با كد 2و 

 فشارخون انتخاب شده تركيب مي شود با Cبه عنوان علت زمينه اي انتخاب مي گردد، ولي با توجه به قانون 

ديالتاسيون قلبي و آن نيز با اسكلروز كليوي تركيب مي گردد. لذا تمام وضعيت ها با هم تركيب مي شود و بيماري 

  به آن اختصاص مي يابد.13.9Iفشار خوني قلب و كليه را به عنوان علت زمينه اي نهايي انتخاب و كد 

Example 47 : A   (a) Stroke 

                             (b)  Atherosclerosis and hypertensive heart disease 

) بيماري 2) آترواسكلروز منجر به سكته و 1توضيح : در اين گواهي دو توالي پذيرفته شده وجود دارد كه عبارتند از 

 به عنوان 70.9Iفشار خوني منجر به سكته. بر اساس قانون يك علت آغازين اولين توالي يعني آترواسكلروز با كد 

 آترواسكلروز با بيماري فشار خوني قلب تركيب مي گردد و Cعلت زمينه اي انتخاب مي گردد. ولي با توجه به قانون 

 به عنوان علت زمينه اي نهايي انتخاب 11.9Iبيماري فشار خوني قلب كه وضعيت ارجح در اين تركيب است، با كد 

 مي گردد.
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Example 48 : A   (a) Stroke and hypertensive heart disease 

                             (b)  Atherosclerosis  

) آترواسكلروز منجر به سكته آترواسكلروز 1توضيح : در اين گواهي دو توالي پذيرفته شده وجود دارد كه عبارتند از 

 به عنوان علت زمينه اي انتخاب 70.9Iمنجر به بيماري فشار خوني قلب، بر اساس قانون عمومي، آتروسكلروز  با كد 

 آتروسكلروز انتخاب شده با سكته تركيب مي گردد . بر اساس قوانين ارتباط در Cمي گردد، ولي با توجه به قانون 

  به آن اختصاص مي يابد.64Iاين تركيب علت زمينه سكته و آن را به عنوان علت زمينه اي نهايي انتخاب و كد 

Example 49 : A   (a) Secondary polycythemia 

                             (b)  pulmonary emphysema 

                             (b)  chronic bronchitis 

توضيح : در اين گواهي يك توالي پذيرفته شده وجود دارد كه عبارت است از برونشيت مزمن آمفيزم ريوي و آن هم 

 به عنوان علت زمينه اي انتخاب مي گردد. 42Jمنجر به پلي سيتمي ثانويه. بر اساس قانون عمومي، برونشيت مزمن 

 برونشيت مزمن با آمفيزم ريوي تركيب مي شود و وضعيت  تركيبي برونشيت مزمن Cولي با توجه به قانون 

  به آن اختصاص مي يابد.44.8Jانسدادي را به عنوان علت زمينه اي نهايي انتخاب و كد 

Example 50 : A   (a) Cardiac dilatation 

                             (b)  Hypertension 

                       B     Atrophy of the kidneys 

توضيح : در اين گواهي يك توالي پذيرفته شده وجود دارد كه عبارت است از فشار خون منجر به ديالتاسيون قلبي. 

 C به عنوان علت زمينه اي انتخاب مي گردد، ولي با توجه به قانون 10Iبر اساس قانون عمومي، فشار خون با كد 

فشار خون انتخاب شده با ديالتاسيون قلبي و آن نيز با آتروفي كليوي تركيب مي گردد. لذا تمام وضعيت ها با هم 

 به آن 13.9Iتركيب مي شود و بيماري فشار خوني قلب و كليه را به عنوان علت زمينه اي نهايي انتخاب و كد 

 اختصاص مي يابد.

Example 51 : A   (a) Bronchopneumonia (aspiration) 
                             (b)  convulsions 

                             (c) Tuberculous meningitis 

                        B     Pulmonary tuberculosis 
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تويح : در اين گواهي يك توالي پذيرفته شده وجود دارد كه عبارت است از مننژيت سلي منجر به تشنج و آن هم 

 به عنوان 01Gمنجر به برونكوپنوموني. بر اساس قانون عمومي، علت آغازين اين توالي يعني مننژيت سلي با كد *

 مننژيت سلي انتخاب شده يك تظاهر بيماري سل است Cعلت زمينه اي انتخاب مي گردد، ولي با توجه به قانون 

(كد ستاره دار) و در زماني كه سل ريوي ذكر شده باشد مننژيت به عنوان علت زمينه اي انتخاب نمي شود، لذا خود 

 به آن 16.2Aسل ريوي كه در بخش دو گواهي ثبت شده است به عنوان علت زمينه اي نهايي انتخاب و كد 

 اختصاص مي يابد.

Example 52 : A   (a) Occipital fracture 

                             (b)  Fall following epileptic convulsions 

) سقوط منجر به شكستگي استخوان پس 1توضيح : در اين گواهي دو توالي پذيرفته شده وجود دارد كه عبارتند از 

) تشنجات صرعي منجر به شكستگي استخوان پس سري. بر اساس قانون يك، علت آغازين اولين توالي 2سري و 

 سقوط با C به عنوان علت زمينه اي نهايي انتخاب مي گردد، ولي با توجه به قانون 19Wيعني سقوط را با كد -.

 به آن 40.9Gتشنجات صرعي مرتبط است، لذا تشنجات صرعي را به عنوان علت زمينه اي نهايي انخاب و كد 

 اختصاص مي يابد.

Example 53 : A   (a) Cardiac arrest 

                        B  chagas disease 

توضيح : در بخش يك اين گواهي توالي پذيرفته شده وجود ندارد. بر اساس قانون عمومي، اولين وضعيت ثبت شده 

 ايست C به عنوان علت زمينه اي انتخاب مي گردد. ولي با توجه به قانون 46.9I يعني ايست قلب با كد aروي الين 

قلبي با بيماري شاگاس تركيب مي گردد. لذا وضعيت ها با هم تركيب مي شود و بيماري شاگاس به همراه درگيري 

  به آن اختصاص مي يابد.57.2Bقلب به عنوان علت زمينه اي نهايي انتخاب و كد 

 )Specificity : وضعيت تخصصي تر (Dمثال هايي از قانون 

در مواردي كه علت زمينه اي انتخاب شده، يك وضعيت را به صورت اصطالحات كلي توصيف مي كند و اصطالحي 

كه اطالعات دقيق تري را درباره محل يا ماهيت اين وضعيت ارائه مي كند، در گواهي فوت گزارش شده باشد، 

اصطالحي كه داراي اطالعات بيشتري است (تخصصي تر) را ترجيح دهيد. اين قانون اغلب زماني به كار خواهد رفت 

 كه اصطالح كلي به صورت و صفي آورده مي شود و اصطالح دقيق تر را توصيف مي نمايد.
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Example 54 : A   (a) cerebral infarction 

                             (b)  cerebrovascular accident 

توضيح : در اين گواهي يك توالي پذيرفته شده وجود دارد و آن عبارت است از حادثه عروق مغزي منجر به 

 به عنوان علت زمينه اي انتخاب مي گردد، 64Iانفاركتوس مغزي. بر اساس قانون عمومي، حادثه عروق مغزي با كد 

 (كدگذاري وضعيت تخصصي تر يك بيماري) حادثه عروق مغزي يك اصطالح كلي است و Dولي با توجه به قانون 

انفاركتوس مغزي اصطالح دقيق تر و تخصصي تري است براي حادثه عروق مغزي، لذا انفاركتوس مغزي به عنوان 

  به آن اختصاص مي يابد.63.9Iعلت زمينه اي نهايي انتخاب و كد 

Example 55 : A   (a) Rheumatic heart disease, mitral stenosis 

توضيح : در اين گواهي توالي پذيرفته شده وجود ندارد. بر اساس قانون عمومي، اولين وضعيت ثبت شده روي الين 

a 09.9 يعني بيماري روماتيسمي قلب با كدI به عنوان علت زمينه اي انتخاب مي گردد، ولي بيماري روماتيسمي 

قلب يك اصطالح كلي است و تنگي دريچه ميترال قلب اصطالح دقيق تر و تخصصي تر است براي بيماري 

  به آن اختصاص مي يابد.I 50.0روماتيسمي قلب، لذا تنگي ميترال به عنوان علت زمينه اي نهايي انتخاب و كد 

Example 56 : A   (a) Meningitis 

                             (b)  Tuberculosis 

توضيح : در اين گواهي يك توالي پذيرفته شده وجود دارد و آن عبارت است از سل منجر به مننژيت. بر اساس 

 اين دو بيماري D به عنوان علت زمينه اي انتخاب مي گردد، ولي با توجه به قانون 16.9Aقانون عمومي، سل با كد 

رابطه علتي صحيحي با هم دارند، لذا اگر اصطالح مننژيت سلي را انتخاب كنيم اصطالح دقيق تر و تخصصي تري را 

  به آن اختصاص مي يابد.17.0Aانتخاب نموده ايم. پس مننژيت سلي به عنوان علت زمينه اي نهايي انتخاب و كد 

Example 57 : A   (a) Severe hypertension in pergnancy 

                       B    Eclamptic convulsions 

توضيح : در اين گواهي توالي پذيرفته شده وجود ندارد. بر اساس قانون عمومي، اولين وضعيت ثبت شده روي الين 

a 16 يعني فشار خون شديد در دوران حاملگي با كدO به عنوان علت زمينه اي انتخاب مي گردد. ولي با توجه به 

 بيماري اكالمپسي و تشنجات مربوط به آن در بخش دو گواهي ثبت شده و نسبت به فشار خون حاملگي Dقانون 
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 به آن اختصاص مي 15.0Oواژه تخصصي تري است، لذا اكالمپسي به عنوان علت زمينه اي نهايي انتخاب و كد 

 يابد. 

Example 58 : A   (a) Aneurysm of aorta 

                             (b)  syphilis 

توضيح : در اين گواهي يك توالي پذيرفته شده وجود دارد و آن عبارت است از سيفليس منجر به آنوريسم آئورت. 

 D به عنوان علت زمينه اي انتخاب مي گردد، ولي با توجه به قانون 53.9Aبر اساس قانون عمومي، سيفليس با كد 

اين دو بيماري رابطه علتي صحيحي با هم دارند، لذا اگر اصطالح آنوريسم آئورت ناشي از سيفليس را انتخاب 

نمائيم، اصطالح دقيق تر و تخصصي تر را انتخاب نموده ايم. پس آنوريسم سيفليسي آئورت به عنوان علت زمينه اي 

  به آن اختصاص مي يابد.52.0Aنهايي انتخاب و كد 

Example 59 : A   (a) Pericarditis 

                             (b)  Uremia and pneumonia 

) پنوموني 2) اورمي منجر به پريكارديت و 1توضيح : در اين گواهي دو توالي پذيرفته شده وجود دارد كه عبارتند از 

 به عنوان علت زمينه اي 19Nمنجر به پريكارديت. بر اساس قانون يك، علت آغازين اولين توالي يعني اورمي با كد 

 اين دو بيماري رابطه علتي صحيحي با هم دارند، لذا اگر اصطالح Dانتخاب مي گردد، ولي با توجه به قانون 

پريكارديت ناشي از اورمي را انتخاب نمائيم، اصطالح دقيق تر و تخصصي تري را انتخاب نموده ايم. پس پريكارديت 

  به آن اختصاص مي يابد.18.8Nاورميك به عنوان علت زمينه اي نهايي انتخاب و كد 

 )Early and Late Stages of disease : مراحل ابتدايي و انتهايي بيماري (Eمثالهايي از قانون 

در مواردي كه علت انتخاب شده مرحله اوليه يك بيماري است و مرحله پيشرفته تر همان بيماري در گواهي فوت 

گزارش شده باشد، به مرحله پيشرفته تر بيماري كد اختصاص دهيد، به عبارتي مرحله پيشرفته تر ارجح است. اين 

قانون براي حالت مزمن بيماريي كه ناشي شده از حالت حاد همان بيماري است بكار نمي رود (حالت حاد در ايجاد 

 مرگ ارجح است) ، مگر اينكه طبقه بندي دستورالعمل هاي خاصي را براي اين موارد ارائه كرده باشد.

Example 60 : A   (a) Tertiary syphilis 

                             (b)  primary syphilis 
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توضيح : در اين گواهي يك توالي پذيرفته شده وجود دارد كه عبارت است از مرحله اوليه سيفليس منجر به مرحله 

 به عنوان علت زمينه اي انتخاب مي گردد. ولي 51.0Aسوم سيفليس، بر اساس قانون عمومي، سيفليس اوليه با كد 

 (كدگذاري مرحله نهايي يك وضعيت) سيفليس مرحله سوم به عنوان علت زمينه اي نهايي Eبا توجه به قانون 

  به آن اختصاص مي يابد.52.9Aانتخاب و كد 

Example 61 : A   (a) Eclampsia during pregnancy 

                             (b)  pre-eclampsia 

توضيح : در اين گواهي يك توالي پذيرفته شده وجود دارد و آن عبارت است از پره اكالمپسي منجر به اكالمپسي . 

 به عنوان علت زمينه اي انتخاب مي گردد، ولي با توجه به 14.9Oبر اساس قانون عمومي، پره اكالمپسي با كد 

  به آن اختصاص مي يابد.15.0O اكالمپسي به عنوان علت زمينه اي نهايي انتخاب و كد Eقانون 

Example 62 : A   (a) Chronic myocarditis 

                             (b)  Acute myocarditis 

توضيح : در اين گواهي يك توالي پذيرفته شده وجود دارد و آن عبارت است از ميوكارديت حاد منجر به ميوكارديت 

 به عنوان علت زمينه اي انتخاب مي گردد. با توجه به 40.9Iمزمن. بر اساس قانون عمومي، ميوكارديت حاد با كد 

 در خصوص وضعيت هاي حاد و مزمن ، ميوكارديت حاد نسبت به ميوكارديت مزمن در ايجاد مرگ Eاستثناء قانون 

 ارجح تر و واقعي تر است، پس همان ميوكارديت حاد به عنوان علت زمينه اي مرگ انتخاب مي گردد.

 Example 63 : A   (a) Chronic nephritis 

                             (b)  Acute nephritis 

توضيح : در اين گواهي يك توالي پذيرفته شده وجود دارد و آن هم عبارت است از نفريت حاد منجر به نفريت 

 به عنوان علت زمينه اي انتخاب مي گردد، ولي با توجه به 00Nمزمن. بر اساس قانون عمومي نفريت حاد با كد -.

  به آن اختصاص مي يابد.03.9N نفريت مزمن نامشخص را به عنوان علت زمينه اي نهايي انتخاب و كد Eقانون 

دستورالعمل : وقتي سندروم نفروتيك حاد به عنوان علت آغازين سندروم نفروتيك مزمن گزارش شده باشد، 

 سندروم نفروتيك مزمن را به عنوان به عنوان علت زمينه اي انتخاب نمائيد.
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 )Sequelae : اثرات باقي مانده (Fمثال هايي از قانون 

در مواردي كه علت انتخاب شده، شكل اوليه وضعيتي است كه طبقه بندي براي آن رده جداگانه اي تحت عنوان 

»sequelae of … ارائه نموده است (يعني اثرات به جا مانده از يك وضعيت كه فرد در گذشته به آن مبتال بوده «

است و در حال حاضر آن وضعيت وجود ندارد ولي اثرات و عوراض آن در فرد به جا مانده و ايجاد مشكل نموده 

است) و مدركي وجود داشته باشد دال بر اينكه مرگ به علت اثرات باقي مانده از آن وضعيت رخ داده نه به دليل 

 » آن وضعيت كد اختصاص دهيد.… sequelae ofمرحله فعال آن وضعيت ، در اين صورت به رده «

  عبارتند از :10ICD» در … sequelae ofرده هاي «

)89Y -85Y , 97O , 69I , 09G , 68E ,.- 64E , 94B-90B( 

Example 64 : A   (a) Pulmonary fibrosis 

                             (b)  Old pulmonary tuberculosis 

توضيح : در اين گواهي يك توالي پذيرفته شده وجود دارد و آن عبارت است از سل ريوي قديمي منجر به فيبروز 

ريوي . بر اساس قانون عمومي، بايستي سل ريوي قديمي را به عنوان علت آغازين زنجيره مرگ انتخاب نمائيم، ولي 

چون اين سل در گذشته وجود داشته و در حال حاضر بيماري سل در حالت فعال گزارش نشده است، لذا بر اساس 

 به آن 90.9B، پيامد و عوارض سل ريوي (نه خود سل ريوي ) به عنوان علت زمينه اي نهايي انتخاب و كد Fقانون 

 اختصاص مي يابد.

Example 65 : A   (a) Bronchopneumonia 

                             (b)  curvature of spine 

                             (c)  Rickets in childhood 

توضيح : در اين گواهي يك توالي پذيرفته شده وجود دارد كه عبارت است از راشيتيسم دوران بچگي منجر به ايجاد 

انحناي ستون فقرات و آنهم منجر به برونكوپنوموني شده است. بر اساس قانون عمومي ، بايستي راشيتيسم دوران 

بچگي را به عنوان علت آغازين زنجيره مرگ انتخاب نمائيم، ولي چون اين راشيتيسم در گذشته وجود داشته و در 

، پيامد و عوارض بيماري راشيتيسم (نه خود Fحال حاضر به صورت فعال گزارش نشده است، لذا بر اساس قانون 

  به آن اختصاص مي يابد.64.3Eبيماري راشيتيسم) به عنوان علت زمينه اي نهايي انتخاب و كد 

Example 66 : A   (a) Hydrocephalus 
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                             (b) Old Tuberculous meningitis 

توضيح : در اين گواهي يك توالي پذيرفته شده وجود دارد و آن عبارت است از مننژيت سلي منجر به هيدروسفالي. 

، هيدروسفالي به عنوان پيامد مننژيت سلي بوده ، لذا پيامد مننژيت سلي ( نه خود مننژيت سلي) Fبراساس قانون 

 به آن اختصاص مي يابد . B 90.0به عنوان علت زمينه اي نهايي انتخاب و كد 

Example 67 : A   (a) Hypostatic pneumonia 

                             (b) Hemiplegia 

                             (c) Cerebrovascular accident (10 years) 

توضيح : در اين گواهي يك توالي پذيرفته شده وجود دارد و آن عبارت است از حادثه عروق مغزي (در ده سال قبل) 

منجر به همي پلژي و آن هم منجر به پنوموني هيپواستاتيك شده است. براساس قانون عمومي، بايستي حادثه 

عروق مغزي قديمي (ده سال گذشته) به عنوان علت آغازين زنجيره مرگ انتخاب مي گردد، ولي چون اين وضعيت 

در گذشته وجود داشته و در حال حاضر در حالت فعال گزارش نشده است پيامدهاي آن منجر به فوت فرد شده 

، پيامد حادثه عروقي مغزي (نه خود حادثه عروقي مغزي) به عنوان علت زمينه اي نهايي Fاست، لذا براساس قانون 

  به آن اختصاص مي يابد . I 69.4انتخاب و كد 

Example 68 : A   (a) Chronic nephritis 

                             (b) Scarlet fever 

توضيح : در اين گواهي يك توالي پذيرفته شده وجود دارد و آن عبارت است از تب مخملك منجر به نفريت مزمن 

(چون نفريت از نوع مزمن است نتيجه مي گيريم كه بيمار براي زمان طوالني است كه با بيماري نفريت درگير است، 

لذا بيماري تب مخملك كه عامل ايجاد آن است بايد در زمان طوالني تري قبل از بوجود آمده باشد. به عبارتي 

بيماري تب مخملك در مرحله فعال نبوده و بسيار قديمي است). براساس قانون عمومي ، بايستي تب مخملك 

قديمي به عنوان علت آغازين زنجيره مرگ انتخاب گردد. ولي چون اين وضعيت در گذشته وجود داشته و در حال 

، پيامد تب مخملك به عنوان علت زمينه Fحاضر تب مخملك در حال فعال گزارش نشده است، لذا براساس قانون 

 ( پيامد بيماري عفوني انگلي مشخص ) به آن اختصاص مي يابد . B 94.8اي نهايي انتخاب و كد 

 جدول يك : چكيده اي از ارتباطات و تركيبات شماره هاي كد 
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 روابط بسيار غير  محتمل ( تقريبا غير ممكن ) : 

a ) 99) بسيار غير محتمل است كه يك بيماري عفوني يا انگليB-00A ناشي شده از بيماري ديگري كه در اين (

 فصل قرار نمي گيرد گزارش شود، به استثناء بيماري هاي عفوني زير : 

 )09A- اسهال و گاسترو انتريتي كه منشا عفوني دارد (

 )41A-40A- سپتي سمي ( 

 )46A- باد سرخ (

 )48.0A- گانگرن گازي (

 )69.1A- آنژين وينسنت (

 )49B-35B- بيماري هاي قارچي ( 

- اختالالت مكانيسم ايمني بدن از قبيل 1- هر بيماري عفوني ممكن است پذيرفته شود به عنوان « ناشي شده از » 

- و تومور هاي سازگار با سيستم 3- اختالالت سيستم ايمني پيرو شيمي درماني يا راديوتراپي ؛ 2بيماري ايدز؛ 

 ايمني مثل لنفوم هاي بد خيم. 

) ممكن است به عنوان ناشي شده از انواع ديابت ، سل و سرطان هاي 02B-01B- عفونت هاي واريساليي و زونا ( 

 لنفي پذيرفته شوند. 

b بسيار غير محتمل است كه يك سرطان بدخيم از هر بيماري ديگري ناشي شود ، به استثناء بيماري ايدز كه مي (

 تواند سرطان ايجاد نمايد. 

c) 68.2) بسيار غير محتمل است كه هموفيليD - 68.0D , 67D , 66D .از بيماري ديگري ناشي شود ( 

d) 14) بسيار غير محتمل است كه ديابت هاE- 10E از بيماري ديگري ناشي شوند، به استثناء بيماري هاي زير (

 كه ميتوانند ديابت را ايجاد كنند . 

 ) 8301E- هموكروماتوز (

 ) 86K -85K- بيماري پانكراس (

 )37.7D , 13.7D , 13.6D , 25 .D- نئوپالسم هاي پانكراس (

 ) 46E -40E- و سوء تغذيه (
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e بسيار غير محتمل است كه تب روماتيسمي يا بيماري روماتيسمي قلب از بيماري ديگري ناشي شوند، به غير از (

 بيماري هاي زير كه ميتوانند تب روماتيمسي يا بيماري روماتيسمي قلب را ايجاد نمايند: 

 )  38A- تب مخملك (

 ) A 40.-- سپتي سمي استرپتوكوكي (

 ) J.2.0- زخم گلوي استرپتوكوكي (

 ) J 03- التهاب حاد لوزه ها (-.

f بسيار غير محتمل است كه يك وضعيت فشار خوني از يك نئوپالسم ناشي شود به استثناء نئوپالسم هاي زير كه (

 مي توانند وضعيت فشار خوني را ايجاد نمايند: 

 - نئوپالسم هاي غدد درون ريز 

 - نئوپالسم هاي كليه 

 - تومورهاي كار سينوئيد 

g 25) بسيار غير محتمل است كه بيماري مزمن ايسكميك قلب ( رده هايI , 20I .از سرطان ها ناشي شود ( 

h) بسيار غير محتمل است كه هر بيماري عروق مغزي (69I- 60 I )99) از يك بيماري سيستم گوارشيK - 00K( 

)ناشي شوند. به استثناء آمبوليسم مغزي قابل طبقهبندي در ردههاي 38I - 33I , 09.1I , 08I -05Iيا اندوكارديت (

66 I -65I) 62 يا خونريزي داخل جمجمه ايI 60وI(  .كه مي توانند از بيماري هاي مذكور بوجود آيند  

i بسيار غير محتمل است كه وضعيت توصيف شده با صفت « آترواسكلروتيك» يا ( آرتريواسكلروتيك) از سرطان (

 ناشي شود. 

j ) 11) بسيار غير محتمل است كه بيماري آنفلوانزا J -10J .از هر بيماري ديگري ناشي شود ( 

k ) بسيار غير محتمل است كه يك آنومالي مادرزادي (99Q -00 Q بيماري ) از بيماري ديگر وابسته به شخص (

 هاي اكتسابي ) ناشي شود، هم چنيني نارسي . 

I بسيار غير محتمل است كه وضعيتي كه تاريخ شروع آن (X استناشي شود از وضعيتي كه تاريخ شروع آن Y ،است 

  اتفاق افتاده باشد . Y زودتر از واقعه Xزماني كه واقعه 
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m) 59) بسيار غير محتمل است كه يك تصادفx -01V ناشي شود، به 20) از هر علت ديگري خارج از فصل 

 ) كه مي تواند صرع را ايجاد نمايد. 41G-40Gاستثناء بيماري صرع (

مرحله حاد يا نهايي بيماري هاي دستگاه گردش خون كه به صورت ناشي شده از نئوپالسم هاي بدخيم ، ديابت ها 

يا آسم گزارش مي شوند، بايستي به عنوان يك توالي قابل قبول پذيرفته شوند اگر در بخش يك گواهي ثبت شده 

 باشند. وضعيت هاي ذيل به عنوان مرحله حاد يا نهايي بيماري هاي دستگاه گردش خون در نظر گرفته مي شوند: 

22I -21I انفاركتوس حاد ميوكارد  

.-24I ساير بيماري هاي حاد ايسكميك قلب  

.-26I آمبولي ريه  

.-30I پريكارديت حاد  

.-33I اندوكارديت حاد و تحت حاد  

.-40I ميوكارديت حاد  

.-44I دهليزي و شاخه باندل چپ – بلوك بطني  

.-45I ساير اختالالت هدايت جريان قلب  

.-46I ايست قلبي  

.-47I تاكيكاردي پاروكسيمال  

.-48I فلوتر و فيبريالسيون دهليزي  

.-49I ساير آريتمي هاي قلبي  

.-50I نارسايي قلبي  

51.8 I ساير وضعيت هاي بيمارگونه و بد تعريف شده قلبي  

68I-60 I 67.5 بيماري هاي عروق مغزي به استثناء I – 167.0 , 67.9 I   




