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 9831است که در سال  يمقطع ـ يفيتوص يک مطالعهين پژوهش يا :روش

فوت صادر شده توسط پزشکان  يگواه 999پژوهش،  يجامعه. انجام شد

در  يست و چهار ساعت اول بسترياست که بعد از ب يمارستان مربوط به افراديب
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، يفيآمار توص يروشهاها با استفاده از داده. ها نمودندداده يآورمبادرت به جمع
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 مقدمه
 يهن ما دارايپزشکان در تمام جوامع و از جمله در م

-هيو توص يدرمان يهاوهيش. هستند يگاه خاصيشأن و جا

ماران و بستگان آنها مورد توجه يب يآنان برا يپزشک يها

ن راستا متن يدر هم .موارد حجت است ياريو در بس

کنند و به اشخاص يم ميکه پزشکان تنظ ييهايگواه

معتبر  يسند يدهند به منزلهيل ميتحو يو حقوق يقيحق

 ين، الزم است جامعهيبنابرا. استناد استرش و يمورد پذ

 -ين علميت موازيو رعا يبا دقت و امانتدار يپزشک

طبابت،  يحاکم بر حرفه ياخالق يهاو جنبه يپزشک

ند تا در اثر غفلت يه و صادر نمايرا ته يپزشک يهايگواه

نادرست و کذب که سبب  يگواه ير اخالقيا اغراض غي

گردد، يم يو حقوق يقيمال شدن حقوق اشخاص حقيپا

مذموم  يخالف، عمل يهايصدور گواه. صادر نشوند

 ي، مردم و حتياست که باعث سلب اعتماد مراجع دولت

-يخالف م يرنده و استفاده کننده از گواهيخود شخص گ

 يپزشک يهاياز انواع گواه يکيفوت  يگواه .(9) گردد

 يگواه يثبت شده بر رو يهاداده. گردديمحسوب م

 يهان منابع دادهيرتين و اساسياز مهمتر يفوت پزشک

فوت از چهار  يگواه .(2) ر استيمربوط به مرگ و م

، ثبت علت يقسمت عمده که شامل مشخصات عموم

فوت و مشخصات  يگواه يفوت، مشخصات صادر کننده

مشخصات . ل شده استيجواز دفن تشک يصادر کننده

، يمتوف يسربرگ، مشخصات عموم يهابه قسمت يعموم

ن سازما .(8) م شده استيتقس يمتوف يخ و نشانيتار

 يهمه ف علت مرگ بهيتعر ينهيدر زم يبهداشت جهان

اً ميکه مستق يا صدماتيزا يماريب يهاتيها و وضعيماريب

 ،اندم بودهيجاد مرگ سهيا در اياند و منجر به مرگ شده

شود يف مالحظه ميتعر نياساس ا بر .اشاره نموده است

-ينم يفوت کاف يثبت در گواه يک علت واحد برايکه 

 يعلت مرگ در گواه يبلکه به طور مشخص برا ،باشد

باشد که ياز ميط مورد نيفوت سه دسته از علل و شرا

مرگ، علت حد واسط مرگ و  يانهيعلت زم ند ازا عبارت

 بر فوت يموجود در گواه علل مرگ .م مرگيعلت مستق

  يکدگذار هايماريب يالمللنيب يبنداساس کتاب طبقه

 ريآمار مرگ و م يالمللنيب يسهيمقاتا امکان  شوديم

 ين مجمع جهانيستمي، ب9101در سال  .شودفراهم 

فوت  يهايگواه ر ثبت شده دريبهداشت، علل مرگ و م

ا يزا يماريب يهاتيها و وضعيماريب ،را به صورت

جاد يا در اياند و منجر به مرگ شدهاً ميکه مستق يصدمات

ل يگر از قبيط دين تمام شراياند و همچنبوده ميمرگ سه

-يوجود مه را ب ين صدماتيکه چن ييهاا خشونتيحوادث 

نان يف کسب اطمين تعريهدف از ا .ف نموديتعر را آورند

ن يفوت و همچن ياز ثبت تمام اطالعات مناسب در گواه

ها را تيوضع يکننده فقط برخينان از آن که گواهياطم

مرتبط و مهم را  يهاتيثبت انتخاب نکند و وضع يبرا

ها و ف، عالئم و نشانهين تعريا. ده نگرفته و رد نکنديناد

را در بر  يتنفس ييا نارساي يقلب يير نارسايروش فوت نظ

و تسلسل  ين علل مرگ ارتباط، تواليب ديز باين و رديگينم

مار در يجهت ب يع پزشکيدادن وقا ياز نظر رو يمنطق

 يشنهاديفوت پ يدر گواه .شدبافوت وجود داشته  يگواه

ها ل دادهيتکم ي، دو بخش برايجهان بهداشتسازمان 

 اًميمستقکه  يعيدر بخش اول وقا. شده است يطراح

علت حد  مرگ، يانهيعلت زم باعث مرگ شدند که شامل

     مرگ  يانهيزم علتم منتج از يعلت مستق واسط و

گر يد يعنيم مرگ ير مستقيدر بخش دوم علل غ. باشديم

که مشارکت در مرگ دارند، اما به  يمهم يتهايوضع

مرتبط  ،جاد کرده استيکه مرگ را ا يتيا وضعي يماريب

ثبت علل منجر به  يت نحوهيرعا. شونديثبت م ،ستندين

 و گردديم  ريمرگ و م يآمارها يفيش کيافزا باعثمرگ 

از عملکرد  يريگشيپ ،ين هدف بهداشت عموميثرترمؤ

و  يسارو يمحسن .(9) ع کننده مرگ استيعلت تسر

به  که نشان دادند 9838در سال  يدر پژوهش شهمکاران

و درصد  89 فوت يگواهزان ثبت داده در يم يطور کل

درصد موارد ثبت شده  1/88مرگ فقط در  يانهيعلت زم
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در سال  يادر مطالعه شو همکاران يرنگرز جد .(8)بود

فوت  يگواه فقط يمتوف 031نشان دادند که از  9838

 يوجود داشت که مورد بررس يمتوف( درصد 18) 802

فوت مربوط به بزرگساالن بود  يگواه 901 .قرار گرفت

 يگواه علت مرگ (درصد 3/91) 38ن يانگيبه طور م که

فوت  يگواه( درصد 8/19) 891 و ل نشده بوديفوت تکم

 88 .بود ن علل مرگيح بيصح يتوال يبزرگساالن دارا

 98ن يانگيبه طور م ود کهبفوت مربوط به نوزادان  يگواه

 ل نشده بود ويفوت تکم يگواهعلت مرگ ( درصد 1/92)

 يتوال يدارا نوزادانفوت  يگواه( درصد 9/89) 20

و همکاران در  ييايآر .(0) بودن علل مرگ يح بيصح

در  يانهينشان دادند که علت زم 9831در سال  يپژوهش

کل درصد از  2/19م مرگ در يدرصد و علت مستق 3/31

هاف و راتارد در  (.1) ها ثبت شده بودفوت يگواه

انجام  کايآمر نايزيالت لويدر ا 2090 در سال که يامطالعه

ص يبا تشخ مرگ يانهيدرصد علل زم 89افتند يدر ،دادند

نا مطابقت يزيمارستان لويب يماران بستريبپرونده  يينها

-ت علل مرگ و کشف راه حليبا توجه به اهم(. 3) دارد

از بروز علل مرگ، پژوهشگران را  يريگشيپ يبرا ييها

ن يزان ارتباط بين مييدر مورد تع يقيآن داشت که تحق بر

که  مارستان ابوذر اهوازيب يهافوت يعلل مرگ در گواه

 .انجام دهند اطفال است راژه يو يمارستانيب

 

 روش
است که  يمقطع ـ يفيتوص يک مطالعهين پژوهش يا 

 يگواه 999پژوهش،  يجامعه. انجام شد 9831در سال 

مارستان مربوط به يفوت صادر شده توسط پزشکان ب

 يست و چهار ساعت اول بسترياست که بعد از ب يافراد

مارستان يدر ب 31اول سال  يو شش ماهه  33در سال 

 يها بررسفوت يه گواهيکل. باشديابوذر فوت نمودند، م

که با مطالعه  بود ياهه وارسيها سداده يآورابزار جمع .شد

سازمان  يشنهاديفوت پ يو با توجه به گواه ياکتابخانه

ران يفوت سازمان ثبت احوال ا يو گواه يبهداشت جهان

فوت  يالزم به ذکر است گواه. شد يطراح ناتوسط محقق

هفته کامل تا نوزاد  22ن يجنکه سن آنان مربوط به  يافراد

ن و يهفت روز کامل است به علت تفاوت در قوان

ر سازمان بهداشت يمرگ و م يکدگذار يهادستورالعمل

صادره شده  يهافوت يز گواهير افراد و نيآن با سا يجهان

 29است که  يکه مربوط به افراد يقانون يتوسط پزشک

ن پژوهش مورد يفوت نمودند در ا يساعت اول بستر

پژوهشگران با مراجعه به بخش . قرار نگرفت يبررس

ها فوت يمارستان و مشاهده گواهيب يمدارک پزشک

ها با استفاده از داده. ها نمودندداده يآورمبادرت به جمع

 يهان و دستورالعملي، قوانيفيآمار توص يروشها

نه يدر زم ير سازمان بهداشت جهانيو م مرگ يکدگذار

افزار فوت و نرم ين علل مرگ در گواهيب يارتباط و توال

Excel اطالعات به صورت جدول  .ل شديه و تحليتجز

  .ديو درصد ارائه گرد

 

 جينتا

زان ين ميشتريب ومذکر  ،فوت شدگان از درصد 89

 .است درصد 18/21 با ماه 9 -2 يسن يهافوت در گروه

روز  9-90ن يفوت شدگان باز درصد  19 يبسترمدت 

م يمربوط به علل مستق علل مرگ زان ثبتين ميشتريب .بود

زان يم يدر بررس (.9جدول) بود درصد 83/38مرگ با 

م و ين علل مستقين ارتباط بيشتريب ،ن علل مرگيارتباط ب

  (.2جدول ) بود درصد 88/91حد واسط با 
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 9311و شش ماهه اول سال  9311سال  در مارستان ابوذريفوت ب یثبت علل مرگ در گواه: 9جدول 

 ثبت ناقص  عدم ثبت ثبت عنوان

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 89/98 98 1/0 9 83/38 18 ميمستق

 02/29 29 1 90 80/01 11 واسط حد 

 0 0 99/91 91 33/32 12 ينه ايزم

 

 9311و شش ماه اول سال  9311در سال مارستان ابوذريفوت ب ین علل مرگ در گواهيارتباط ب: 2جدول 

 

 بحث
مرگ  يانهين پژوهش نشان داد که ثبت علت زميا

و  يسارو يمحسن يج مطالعهيدرصد بود که با نتا 33/32

، يانهين علت زميارتباط ب .ندارد يهمکارانش همخوان

درصد بود  89/90مرگ م يعلت حد واسط و علت مستق

 يو همکارانش همخوان يج مطالعه رنگرز جديکه با نتا

 .ندارد

ه مارستان ابوذر بيب يهافوت يعلل مرگ در گواه

ن علل مرگ به يصورت کامل ثبت نشده و ارتباط ب

با توجه به  .صورت درست در نظر گرفته نشده است

به  يد واحد درسيفوت با ينواقص موجود در گواه

ل يدر جهت تکم يان پزشکيمنظور آموزش دانشجو

 يابه صورت دوره ييهاز کالسيو نفوت  يح گواهيصح

مارستان جهت  يب يتوسط کارکنان بخش مدارک پزشک

فوت در نظر گرفته  يآموزش پزشکان در ثبت کامل گواه

 .شود

 

 یتشکر و قدردان

 991S. 31 يبه شماره ين مقاله حاصل طرح پژوهشيا

دانشگاه علوم  يآورقات و فنيمعاونت تحقمصوب 

سندگان مقاله ينو. باشديشاپور اهواز ميجند يپزشک

 يآورقات و فنيمراتب سپاس خود را از معاونت تحق

ت يريو مد استير يدارند و از همکاريم دانشگاه اعالم

 يبخش مدارک پزشک ول و کارکنانمارستان، مسؤيب

 .ندينمايم يبوذر اهواز قدردانامارستان يب

References 
1-Goodarzi F, Kian M. [Legal Medicine for Students of Law]. 6

th
 ed. Tehran: Development & Research Center; 

2009. [In Persian] 

2- Bahmanziari F, Ajami F. [Death Certificate Issuance; Why & How? On the basis of: ICD.10]. Tehran: 

Vajehpardaz; 2004. [In Persian] 

3- Aghakhani K. [Medical writing certificate principles and Legal, ethical considerations]. Tehran: Noor-e-

Danesh; 2009. [In Persian]   

4-World Health Organization. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. 

10
th  

Rev. Geneva: World health organization; 2008.  

 ارتباط ناقص عدم ارتباط ارتباط دارد عنوان

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 99/99 90 1 90 88/91 88 م و حد واسطيمستق

 89/90 98 09/92 99 39/90 82 ينه ايزم حد واسط و

 99/99 91 82/98 91 89/90 98 ينه ايم، حدواسط و زميمستق



 پريسا لموچی و همکاران  275

 9312، سال 3ي رهي چهارم، شمادو ماهنامه علمی ـ پژوهشی جنتاشاپير، دوره

http://journals.ajums.ac.ir/jentashapir 
 

5- Mohseni Saravi B, Kabirzadeh A, Bagherian Farahabbadi E, ZamaniKiasari A. [Expression of  data 

documentation on medical death certificate:  accordance WHO role in Mazandaran University Of Medical 

Sciences]. Health Information Management 2010;7(1):15. [In Persian]  

6- RangrazJeddi F, Ahmadi M, Sadoughi F, Gohari MR. [Precision and accuracy of death certification data in 

Kashan Shahid Beheshti Hospital]. Health Information Management 2010;7(2):135. [In Persian] 

7- Ariaei M, Dortag E, Naderi N, Ebrahimi R. [Consistency between death certificates and hospital records: a 

study from kerman university of medical scientists]. Payesh 2011;10:167-73. [In Persian] 

8-Hoff CJ, Ratard R. Louisiana death certificate accuracy: a concern for public's health. J La State Med Soc 

2010;162(6):350-3. 

 
  



 ارتباط بين علل مرگ در گواهی فوت  216

 9312، سال 3ي رهي چهارم، شمادو ماهنامه علمی ـ پژوهشی جنتاشاپير، دوره

http://journals.ajums.ac.ir/jentashapir 
 

 

(Short Communication) 

Correlation  causes of death in death certificates of Ahvaz Aboozar 

hospital in 2009 and March to September 2010 
 

Parisa Lamoochi
1*

, Elham Aalipour
2
, Hale Mir Behrisi

3
 

 

Abstract 

Background: Diseases and statuses born diseases or injuries  

that directly resulted to the death and/or participate in create 

death included for causes of death. The research proposed to 

determine causes of death and death certificate connection. 

Methods: A descriptive, cross-sectional study was carried out in 

2010.A total of 111 death certificates documented by hospital 

physicians for cases that hospitalized after first 24 hour and died 

in Aboozar Hospital in 2009 and March-September 

2010.Collected data instrument was checklist that researchers 

designed according to library-based study and death certificate 

recommended by WHO and National Organization for Civil 

Registration of Iran. Data collection was carried out by 

researchers using hospital medical records for death certificates. 

Descriptive statistics methods was developed to determine 

mortality by coding guidelines and rules of WHO for causes 

death and death certificate to analyze data through Excel 

software 

Result: The research documented that the most rate of death 

was direct causes with % 85/58 and the most correlation was 

between direct and intermediate causes with %49/55. 

Conclusion: It was concluded that the causes of death were not 

fully recorded in Aboozar Hospital and death causes were not 

correctly documented in Hospital Medical Record Center. 
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