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ٔعــــُل اإلحصائُٕن الصحُٕن كثٕشاً علّ إحصاء َمؤششات الُفٕات علّ أوٍاا
الساااوح افَفااش ح اا ً مااه افحااذا

الصااحٕ َالكإ ا فاآ إمحاوٕ ا حصااشٌا َاح ُائٍااا

َضاكٍا َبال الٓ تحلٕلٍا َإتخارٌا كأساط ٔمحه مه خاللً تقٕٕم الُضع الصاحٓ لحا
مفشداتاااً الُقائٕااا َالعال ٕااا َال إٌٔلٕااا َأماااا ً ٌاااُ مٍااام َطصي لحااا ماااه المخككااإه
الصحٕٕه َافطااء السشٔشٔه المعالجٕه .
َط شا

أن الحصاُل علااّ معلُماات

ااحٕ أفما ٔسااعذ علااّ اتخاار قااشاسات

أفم َبال الٓ تحقٕق مس ُِ أفم مه الشفإٌ الصحٕ .
إ ن معلُمات الُفٕات فٓ تقاسٔش المعلُمات الصحٕ بالسُدان قا شة علّ تلا
الُفٕات ال ٓ تحذ
إمحاوٕ تحذٔاذ ساا

فٓ المس شفٕات َح ّ ٌزي افخٕشة لم تحظ بالماط المكلاُ
الُفااة حسا

ال صاىٕع العلمآ المحاذد َرلا

لقصاُس فآ تاذسٔ

افطااء َالحُادس الكإا افخاشِ بماا فٍٕاا افحصاائُٕن الصاحُٕن َٔشام رلا
الاحُ

فآ
قصاُس

الكإ .
الجٍذ الزْ ٔشملً ٌزا الذلٕ ٍٔذف إلّ تحذٔث وماُر

ال كُس العالمٓ َخا

شاٍادة الُفااة لُٕاكا

الكاع العاششة لل صىٕع الذَلٓ لألمشاض (  ، ) I C D 10كما

ٍٔذف إلّ إٔجاد مششذ ٔحُن وقك إوكالق َمس ىذ ل ذسٔ
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ك الحُادس الصحٕ .

ساهم في إعداد هذا الدليل وأشرف مباشرة على أعداده-:
دكتور محجوب مكي عهى

مذٔش المشكض القُمٓ المعلُمات الصحٕ

األستاذ انشيخ انتجانى انشيخ

عمٕذ معٍذ فىٓ اإلحصاء

دكتورة أمم األمين محمد اننور

أخصائٓ ط المج مع

دكتور سمير محمد أحمد

أخصائٓ ط المج مع

دكتور حاتم زين انعابدين

وائ اخصائّ ط مج مع

أستاذة إقبال محي اندين

فىٓ كمإُتش

أسشة المشكض القُمٓ للمعلُمات الصحٕ
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يهدف هذا المرشد -:
 -إلى تعرٌؾ األطباء يالكيادر الصحٌة بدير بٌانات اليفٌات فً التخطٌط

ياإلدارة الصحٌة يأومٌة شىادة اليفاة كمصدر أساسً إلحصائٌات
اليفٌات.

-

يٌىدددؾ إلددى أن ٌكددين مرجعددا مصدداحبا لألطبدداء يالكدديادر الصددحٌة عنددد

تحرٌر شىادة اليفاة يتحسٌن جيدة المعليمات .
-

ي ٌكددين ندديان لمدددنى تدددرٌب األطبدداء ياألطدددر الصددحٌة بكلٌددات الطدددب
يمدارس المىن الطبٌة المختلفة.

 كما ٌىدؾ إلى تحدٌث تصمٌم شىادة اليفاة لٌياكب التطدير العدالمً فدًمجال اإلحصاء الصحً.
 يمسدداعدة األطبدداء يالكدديادر الصددحٌة فددً تحرٌددر شددىادة اليفدداة بالطرٌقددةالصحٌحة لتفادى المشاكل القانينٌة .
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 مقدمت : 1 – 1أهميت

شهادة

الوفاة

:

الشدددك أن تسدددجٌل حددددث اليفددداة ياسدددتخراج شدددىادة اليفددداة ٌعتبدددر مدددن مظددداور
التحضر حٌدث البدد مدن أن ترصدد األحدداث الحٌيٌدة لننسدان إبتدداء مدن مدٌادن يحتدى
يفاته .
يإذا نظرنا إلى اليفٌات فإنىا تعد أقل حدديثا مدن الميالٌدد ي االمدراض التدى تحددث
فددى المجتمددع .لددذا فددإن الفرصددة مياتٌددة لتسددجٌلىا يحصددروا بقلٌددل مددن الجىددد يالعناٌددة
يخاصددة بدداليقيؾ علددى سددبب اليفدداة  .يعلددى ضدديء ذلددك التسددجٌل لليفٌددات ب عماروددا
المختلفدة ينديع اليفٌدات ( ذكدير  ،يإنداث ) ٌمكدن الخدريج بد وم الماشدرات التدً تعبددر
عددن اليضددع الصددحً يخاصددة فددً القطاعددات السددكانٌة المختلفددة ( األطفددال الرضددع -
األطفال أقل من  5سدنيات يأقدل مدن  15سدنة  -ياإلنداث مدن  49 – 15سدنة ) يعلٌده
يعلى ضيء ما تقدم ٌمكن الخريج ب وم الماشرات للعيامل اآلتٌة -:
أ  -ما وً األسباب األساسٌة لليفٌات فً المجتمع .
ب -فً أي األعمار ترتفدع اليفداة يمدن أي األمدراض يذلدك بالنسدبة للنديعٌن (
ذكير يإناث ) .
يعلى ودذٌن الماشدرٌن ( العمدر يالمدرض ) ٌمكدن تخصدٌا الكثٌدر مدن النشداطات
التً تخدم القضاٌا الصحٌة للمجتمع يالتً ٌمكن أن تعمل علدى خفدض اليفٌدات يخاصدة
فً النشاطات الصحٌة المرتبطة باألعمار أقل من خمدس سدنيات  ،حٌدث أن النشداطات
الميجىة لىذن الفئات تشكل مركز الثقل للنشاطات الصحٌة يخاصدة فدً بدرام

الرعاٌدة

الصددحٌة األيلٌددة يبالتددالً سددٌكين لىددا المحددير األساسددً للتخطددٌط يالتنفٌددذ ثددم التقٌددٌم
يالراى المستقبلٌة .
ج -قٌاس درجة إنخفاض اليفٌات للفئات السكانٌة المختلفة يخاصدة عندد إدخدال
البددرام

الصددحٌة ذات األثددر فددً مكافحددة األمددراض السددارٌة ( المعدٌددة ) مثددل

مشارٌع التحصٌن ي مكافحة المارٌا ي مكافحة الددرن فىدذن تعكدس مددى نجدا
وذن المشارٌع فً السٌطرة على األمراض .
د -علددى ضدديء الماشددرات المسددتخرجة مددن إحصدداءات اليفٌددات ٌمكددن تحقٌددق
المقارندددة بدددٌن المنددداطق المختلفدددة يخاصدددة باسدددتخدام ( نسدددبة يفٌدددات األطفدددال
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الرضددع يمعدددل يفٌددات األميمددة ) يمددا تدديفرن مددن دالالت علمٌددة عددن مدددى
التقدم االجتماعً ياالقتصادي للمجتمعات .
ودـ  -قددية إتجاوددات األمدراض فددً قطاعددات السددكان المختلفدة سددياء كددان بالنسددبة
للنساء أي األطفال أي المىن .
ي -مدى كفاءة الماسسات الصحٌة يالىٌئات اإلجتماعٌدة يالماسسدات ذات الصدلة
فً مياجىة المشاكل الصحٌة .
وشهادة الوفاة وثيقة هامة لألسباب التالية -:
 إثبات حدث اليفاة .
 الحاجة القانينٌة إلثبات التركة يالمٌراث يالنسب .
 رصد اليفاة بؽرض الدراسة يالبحث .
 مصددددر رئٌسدددً للتخطدددٌط للخددددمات الصدددحٌة يذلدددك مدددن خدددال تحدٌدددد أكثدددر
األمراض سببا لليفاة .

ةت
 2 – 1التغطية
السودان :

ةلي
بالتسة

ةت
الاتخة

ا

فة

اإلوتمام بتسجٌل اليفٌات فً السيدان ضعٌؾ جدا يقد أثبتت الدراسات بد ن نسدبة
اليفٌددات المسددجلة ال تتعدددى  % 11 – 6مددن إجمددالً اليفٌددات فددً الددباد يحتددى وددذن
النسددبة وددً فقددط لليفٌددات التددً تحدددث داخددل الماسسددات الصددحٌة أي اليفٌددات التددً
تحدث فً حضير طبٌب إذا رؼب الطبٌب فً ذلك يبدين إلزام علٌه .
يوذن النسبة الضعٌفة للتسجٌل تعزى لألسباب التالٌة -:
 عدم يجيد نظام ياضح يملزم لتسجٌل اليفٌات رؼم يجيد قانين .
 عدم يجيد قٌيد للدفن يضبط المقابر .
 تخددديؾ األطبددداء مدددن المسددداءالت القانينٌدددة عندددد تدددديٌن بٌاندددات شدددىادة اليفددداة
يخاصة تحدٌد سبب اليفاة .
 ال تيجد قنيات محددة لتسجٌل يفٌات المجتمع .
 تخيٌل اللجان الشعبٌة بإصدار تصرٌح الدفن .

3 – 1

مه

يقوم

بإصدار
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شهاداث

الوفاة

:

رؼددم أن ونالدك منشددير صددرٌح مددن المجلددس الطبددً( منشددير رقددم ) 2111 - 1
ٌقضددى فقددط ب د ن ٌقدديم األخصددائً ينائددب األخصددائً يالطبٌددب العمدديمً بتحدٌددد سددبب
اليفاة يالتيقٌع على شىادة اليفاة إال أن الياقع ؼٌر ذلدك حٌدث أن األؼلدب األعدم فدً
اليفٌات المسجلة بالمستشفٌات ٌقيم بىا أطبداء االمتٌداز باجتىداد مدنىم علمدا ب نده لدم ٌدتم
تدددرٌب أي مددنىم علددى تددديٌن بٌانددات شددىادات اليفدداة ال علددى المسددتيى األكددادٌمً يال
علددى المسددتيى التدددرٌبً العملددً المىنددً ( االمتٌدداز ) .

بددل أن تددديٌن شددىادات اليفدداة

فً المناطق الرٌفٌة أٌضا ٌضطلع به المساعدين الطبٌدين يودم كدذلك ٌفتقدرين للتددرٌب
على مثل وذا النشاط .
يفى حالة إعان اليفاة

ٌحدد الطبٌب

يفقا

لنيبدة أي

كٌفٌدة اليفداة (

 ) Manner of Deathإذا كاندت اليفداة طبٌعٌدة أم ؼٌدر طبٌعتده فدإذا كاندت اليفداة
طبٌعٌددة ( لسددبب المددرض مددثا ) ٌمددأل األخصددائً شددىادة اليفدداة مسددتندا علددى سددجل
المرٌض ( ) Medical Record
أما حاالت اليفٌدات ؼٌدر الطبٌعٌدة فترسدل إلدى المشدرحة لتحدٌدد سدبب اليفداة ،
يتشمل الحاالت ؼٌر الطبٌعٌة
-

الحيادث

( ) Accidents

-

القتل ياالؼتٌال

( ) Homicide

-

االنتحار

( ) Suicide

-

الجر أي المضرة أي األذى ( ) Trauma

-

التسمم

( ) Poisoning

-

الكيارث

( ) Disaster

-

العنؾ

( ) Violence

-

متازمة الميت الفجائً للطفل ( ) Sudden infant death syndrome – SIDS
( ) Suspicious circumstances

-

الحاالت المشبيوة

-

فً حراسة الشرطة ( ) In police custody

-

أثناء العملٌة أي التخدٌر

( ) During surgery anesthesia

-

ميت الفجاءة يؼٌر المتيقع

( ) Sudden and unexpected

يالحددداالت اإلجرامٌدددة أي التدددً ٌشدددتبه فدددً أنىدددا إجرامٌدددة فٌجدددب إرسدددالىا إلدددى
المشرحة ( مع استمارة رقم ( . ) ) 8
8

أما الحاالت األخرى فٌتيقؾ أمر تشرٌحىا على ميافقة ذيى المتيفى .

 4 – 1إج ة اتاث
الوفاة :

ةلي
جسة

ةت
الاخة

ا

ةهاداث
شة

إن اليضدددع الطبٌعدددً يالعلمدددً ودددي أن ٌدددتم أيال تسدددجٌل اليفٌدددات فدددً السدددجل
الخداا بددذلك حٌدث أندده مصددر إثبددات يتيثٌدق حدددث اليفداة ي ٌكددين مصددر اسددتخراج
شىادة اليفاة  .ؼٌر أن اليضع

فدً مستشدفٌات السديدان حٌدث ؼالبدا ال ٌتديفر الميظدؾ

الذي ٌقيم بحفدظ سدجات اليفداة عندد حدديث اليفداة فٌضدطر الطبٌدب السدتخراج الشدىادة
أيال ثم تحيل للميظدؾ المسدئيل لٌكمدل عملٌدة التسدجٌل يإثبدات بٌاندات المرجعٌدة التدً
ال تكين دينت فً شىادة اليفاة .
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المخطط البياني الستخراج شهادة وفاة لمريض بالمستشفى

دخول المريض حيا ً للمستشفى

وفاة مريض لديه ملف إقامة طويلة

َفاة بالعٕادة الخاس ٕ
قا إكمال إ شاءات
الذخُل

وفاة مريض لديه ملف إقامة قصيرة

ابالغ الطبيب المختص بواسطة طبيب االمتيازأو
الممرض
تم حضور الوفاة بواسطة طبيب

لم يتم حضور الوفاة بواسطة طبيب
تم التعرف الطبيب على سبب الوفاة

تم حضور الوفاة بواسطة اختصاصي
أو نائب أو عمومي

تم حضور الوفاة بواسطة طبيب
امتياز

التبليػ عن الوفاة بواسطة
الممرض بالعنبر

تخيير األهل باالحالة للمشرحة
الرفض

التأكد من الوفاة

ملء االقرار الخاص بذلك

اخطار االحصائي أو الباشممرض بالوفاة وتوصيل ملف المريض
بواسطة الممرض
ملء السجل والبيانات األساسية بشهادة الوفاة بواسطة
األخصائي أو الباشممرض باستخدام ملف المريض
توصيل دفتر شهادات الوفاة االخصائى
أو النائب او العمومي
تحديد سبب الوفاة وتدوينه فى الشهادة باالستعانة
بالملف
إعادة الدفتر لإلحصائي أو
الباشممرض

لم يتم تعرف الطبيب على سبب الوفاة

تكملة المعلومات بالسجل
التشخيصي )
(11

تسليم الشهادة لألهل بواسطة
اإلحصائي أو الباشممرض

الموافقة
االحالة للمشرحة

6 – 1

الفياث

:

الملتمع

ال ٌيجد أي نظام ماسسً ٌتٌح تسجٌل ياستخراج شىادات اليفداة للحداالت التدً
تحدث فدً المجتمدع فدً المندازل أي حتدى الماسسدات الصدحٌة الصدؽٌرة حٌدث ال ٌتديفر
طبٌب يال مساعد طبً لتحدٌدد سدبب اليفداة يتيقٌدع الشدىادة يفدى الياقدع ال تيجدد إدارة
أي شخا مسئيل ٌحتفظ باليثائق يالسجات التً ٌمكن أن تدين فٌىا بٌانات اليفاة .
ٌستلزم ذلدك إنشداء تنظدٌم ٌكفدل رفدع نسدبة تسدجٌل اليفٌدات فدً كدل الماسسدات الصدحٌة
يفى المجتمع بالتنسٌق بٌن السلطات الصحٌة يالسجل المدنً.
يمددا ٌحصددل اآلن عنددد حددديث أي يفدداة فددإن أوددل المتدديفى ٌسددتخرجين تصددرٌح
دفن من اللجنة الشعبٌة يوذا اإلجراء رؼم إنه تسدىٌل لعملٌدة الددفن عمدا بقاعددة

((

إكدرام المٌدت اإلسدراع فدً دفنده )) إال أنده ٌضدٌع البٌاندات اإلحصدائٌة التدً تفٌدد كثٌدرا
فً استخراج الماشرات الصحٌة  .ياستخراج شىادة اليفداة القانينٌدة ٌسداعد المحداكم فدً
حسم إجراءات المٌراث يالنسب بتحدٌد تارٌخ اليفاة بالدقة الازمة.

7 – 1

جدريب

ال ٌيجدد مدنى

األطبات

:

لتددرٌب األطبداء علدى تدديٌن بٌاندات اليفداة ياسدتخراج الشددىادات

ال علددى المسددتيى االكددادٌمى يال التدددرٌبً المىنددً يالبددد مددن إعددداد بددرام تدرٌبٌ دة علددى
المستيٌٌن لتحسٌن تيثٌق شىادات اليفاة.

8 – 1

حمايت

الطبيب

القاووويت

:

بمدددا أن نسدددبة كبٌدددرة مدددن اليفٌدددات تحددددث خدددارج المستشدددفٌات فدددً المندددازل
ياألحٌاء يؼالبا ما تحدث اليفاة فً عدم يجيد طبٌدب أي كدادر طبدً متدابع فدان األطبداء
ٌتجنبددين اسددتخراج شددىادة اليفدداة يتددديٌن بٌاناتىددا يالتيقٌددع علٌىددا ذلددك ألندده ال ٌيجددد قددانين
فددً تحدٌددد سددبب اليفدداة  ،خاصددة إذا كددان

ٌحمددى الطبٌددب مددن مسددئيلٌة تبعددات قددرارن

وناك احتمدال لحدادث يفداة جنائٌدة .كمدا أن أودل المتديفى دائمدا ٌرفضدين تشدرٌح الجثدة
لتحدٌد السبب الحقٌقً لليفاة .
يبما انه ال تتيفر حالٌا قيانٌن أي ليائح تيضح مسئيلٌة الطبٌب فدً ضدريرة تدديٌن
بٌانات اليفاة يتحدٌد سببىا فان األمر ٌستلزم يضدع قدانين يلديائح ملزمدة لكدل طبٌدب فدً
تدديٌن يتحدٌدد سددبب اليفداة يفقددا لعلمده ياجتىدادن الطبددً علدى أن ٌضددمن القدانين حماٌتدده
من التبعات القانينٌة .
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إن مسئيلٌة تيثٌق شىادة اليفاة تقع على عداتق الطبٌدب  ,يعلدى ذلدك فدان األطبداء
وم المسئيلين مسئيلٌة تامة عن دقة المدخات لقاعدة البٌانات الصحٌة القيمٌة .
يمدن يجىددة نظددر الصددحة العامددة فددان القسدم الخدداا بسددبب اليفدداة ٌمثددل الجددزء
األكثر أومٌة يالذي ٌجب تكمٌله بدقة فً شىادة اليفاة  ،لذلك فدان الؽدرض األساسدً
من وذا الدلٌل وي تحسٌن جيدة المعليمات المقدمة من الطبٌب فً إكمال سدبب اليفداة
فً شىادة اليفاة .

 - 2جوثيق
الوفاة )
 -1-2معلوماث

شهادة
عه

الوفاة
المتوفى
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( جح ية
الحدث

شةهادة

الوفاة :

شىادة اليفاة يثٌقة مىمة ٌعتمد علٌىا فدً المعليمدات الخاصدة بدالمتيفى يحددث
اليفداة  .يودذن المعليمدات تمثدل جانبدا مىمدا يمتؽٌدرات سدكانٌة مىمدة فدً تحلٌدل أسددباب
اليفاة فمثا العمر ك حد المتؽٌرات المىمدة المدرتبط بحددث اليفداة يكدذلك النديع يالسدكن
يوندداك عيامددل أخددرى مددن األومٌددة بمكددان مثددل سددبب اليفدداة يمكددان يزمددن يتددارٌخ
حديث اليفداة يتسدجٌل حددث اليفداة  .كمدا أن ونداك متؽٌدرات أخدرى مىمدة فدً تحلٌدل
بٌانات اليفاة مثل الحالة االجتماعٌة  ..ياليظٌفة أي العمل.
كددل وددذن المتؽٌددرات االقتصددادٌة ياالجتماعٌددة تسدداعد فددً تحلٌددل أسددباب اليفدداة
يٌجب أن تمأل فً شدىادة اليفداة كاملدة يبدقدة .يمدع أنىدا تبددي ياضدحة يسدىلة فدً ملئىدا فدان
ونالددك متؽٌددرات أكثددر تعقٌدددا يتحتدداج فددً ملئىددا للعناٌددة يالدقددة الكاملددة يفقددا للتعلٌمددات
التالٌة -:
اسم المتوفىٌ :جب أن ٌكتب رباعٌا كما ٌكتب فً كل المستندات كاما يبدقة.
زمن الوفاة :

ٌكتب بدقة بالساعة يالدقٌقة يٌجدب أن ٌكدين الدزمن ياضدحا صدباحا أم

مسدداء يالددزمن مىددم فمددثا فددً حدداالت تعدددد اليفٌددات فددً األسددرة الياحدددة ٌ ..تبددادر
الساال من تيفى أيال فً مسالة المٌراث .
سكككن المتككوفى :

يٌقصددد بدده مكددان سدددكن المتدديفى الحقٌقددً يلددٌس السددكن الماقدددت

كالزٌارة  ..أي الم ميرٌة .
مكان الوفاة :

لي حدثت اليفاة فً المستشفى ٌجب أن تكدين حالدة المتديفى ياضدحة

كمرٌض فً العنبر فً ؼرفة الطيارئ فً العٌادة الخارجٌدة أي يصدل المستشدفى مٌتدا
 .يلي حدثت اليفاة فً مكان آخر ٌجب إن ٌذكر ذلك مثا فً المنزل ....
تاريخ الوفاة  :يٌحددد تدارٌخ اليفداة بيضدي

مدع تحدٌدد اليقدت

 ..يٌسدتفٌد البداحثين

من تارٌخ اليفاة يربطه ب سباب اليفاة يٌجب كتابة تارٌخ اليفاة باألرقام يالحريؾ .

 2-2شهادة الوفاة الحالية -:مع تعدٌل فقرة سبب اليفاة
جمهورية السودان
وزارة الصحة االتحادية المركز القومي للمعلومات الصحية
شهادة وفاة DEATH CERTIFICATE
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ايرنٌك تسجٌل الميالٌد ياليفٌات رقم 7

State......................... يالٌةProvince .................. محافظةMahalia............محلٌة
Name of Deceased ………………………………………...…………....... اسم المتيفى
Religion......  الدٌانةTime of Death...  ساعة اليفاةsex..... )  أنثى:  النيع ( ذكرAge .....العمر
Residence.........  محل إقامتهPlace of Death........  محل اليفاةNationality..... جنسٌة المتيفى
Date of Death in Figures ...................................................... تارٌخ اليفاة باألرقام
Date of Death in Block Letters ............................................ تارٌخ اليفاة بالحريؾ
Place of Birth....  محل المٌادMarital status.....  حالته الزياجٌةOccupation ... صناعة المتيفى
Cause of Death

سبب الوفاة

(1) Disease or condition directly leading to death المرض أي الحالة التً أدت مباشرة إلى اليفاة
(a).....................................................................................................) (أ
( Due to (or as a consequence of )
 أي كنتٌجة لـ، ( بسبب
Antecedent causes :
،  إن يجدددت،  أى حالددة مرضددٌة:األسككباب السككابقة
Morbid condition , if any, giving rise to
 مع ذكر السبب االصلى أخٌرا، أدت إلى السبب أعان
the above cause , stating the underling
condition last
(b)...................................................................................................) (ب
Due to (or as a consequence of )
 أي كنتٌجة لـ، ( بسبب
،  أدت إلى السدبب أعدان،  إن يجدت،حالة مرضٌة اخرى
Other Morbid condition , if any, giving
مع ذكر السبب االصلى أخٌرا
rise to the above cause , stating the
underling condition last
(c)...................................................................................................) (ج
II Other significant
............................................  حاالت مرضٌة أخدرى وامدةII
conditions contributing
............................................ ساعدت على اليفداة يلكدن لدٌس
to the death, but not
........................................... لىدددا عاقدددة بالسدددبب أي الحالدددة
التً أدت إلٌىا
related to the disease or
condition causing it
Reg. No................................  نمرة التسجٌلPage No........................ نمرة الصفحة
Name of the Informer of the Death ......................................... اسم المبلػ عن اليفاة
Name of Issuing Office…....  مكدان إصددار الشدىادةName of the Registrar....... اسدم المسدجل
Signature of the Registrar ....... إمضداء محدرر الشدىادةDate of Issue....تدارٌخ تحرٌدر الشدىادة
Signature of Medical Officer ………………………………….............. إمضاء الطبٌب

-: شهادة الوفاة المقترحة3-2

7 ايرنٌك تسجٌل الميالٌد ياليفٌات رقم

جمهورية السودان
وزارة الصحة االتحادية المركز القومي للمعلومات الصحية
DEATH CERTIFICATE شهادة وفاة

Adm.Unit...........  اليحدة اإلدارٌةMahalia ...................  محلٌةState.............. يالٌة
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اسم المتيفى Name of Deceased ………………………………………...………….......
العمر Age .....النيع ( ذكر  :أنثى )  sex.....الدٌانة  Religion......جنسٌة المتيفى Nationality.....
محل اليفاة  Place of Death........محل إقامته Residence .........ساعة اليفاة Time of Death....
تارٌخ اليفاة باألرقام Date of Death in Figures ......................................................
تارٌخ اليفاة بالحريؾ Date of Death in Block Letters ............................................
صناعة المتيفى  Occupation ...حالته الزياجٌة  Marital status.....محل المٌاد Place of Birth....
سبب الوفاة

Cause of Death

 Iالمددرض أي الحالددة التددً أدت (أ) (a)........................................
مباشرة إلى اليفاة
( بسبب  ،أي كنتٌجة لـ
) Due to (or as a consequence of
(ب)(b)....................................
األسباب السابقة:
حدداالت مرضددٌة  ،إن يجدددت  ( ،بسبب  ،أي كنتٌجة لـ
) Due to (or as a consequence of
أدت الدددى السدددبب اعدددان  ،مدددع
ذكر السبب االصلى اخٌرا
(ج) (c)....................................

I Disease or condition
directly leading to death

Antecedent causes :
Morbid conditions , if
any, giving rise to the
above causes, stating the
underling condition last
II Other significant
 IIحاالت مرضٌة اخدرى وامدة ............................................
conditions contributing
ساعدت على اليفداة يلكدن لدٌس ............................................
to the death, but not
لىدددا عاقدددة بالسدددبب اي الحالدددة ...........................................
التى ادت الٌىا
related to the disease or
condition causing it
نمرة الصفحة  Page No........................نمرة التسجٌل Reg. No................................
اسم المبلػ عن اليفاة Name of the Informer of the Death.........................................
اسم المسجل  Name of the Registrar.......مكان إصدار الشىادة Name of Issuing Office…......…...

تارٌخ تحرٌر الشىادة Date of Issue....اسم يتيقٌع محرر الشىادة) ..............

Registrar (Name & signature

اسم يتيقٌع الطبٌب Doctor (Name & signature) ……………………………………...............

 4 – 2التصنيف الدولي لألمراض وتوثيق أسباب الوفاة :
مددن أجددل عقددد مقارنددات صددحٌحة لبٌانددات المراضددة ياليفدداة بخصدديا مختلددؾ
األمددراض أي أسددباب اليفدداة  ،كددان مددن الضددريري اسددتخدام تصددنٌؾ منددتظم فددى جمٌددع
أرجاء العالم .
يقد تبنت منظمة الصدحة العالمٌدة إعدداد التصدنٌؾ الدديلى لألمدراض يمراجعتده
كل عشرة سنيات تقرٌبا لٌياكب التؽٌرات الحدٌثة فى الحقل الصحى .
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يالتصنٌؾ الديلً لألمراض مصمم لترقٌة يتحسدٌن المقارندة الديلٌدة فدى تجمٌدع
يتنسددٌق يتصددنٌؾ يعددرض اسددباب اليفدداة يٌشددمل ذلددك اسددتمارة لتيثٌددق أسددباب اليفدداة
تضمن فى شىادة اليفاة الكلٌة فى كل قطر من األقطار .
يالمراجعة العاشرة (  ) ICD 10وً أحدث مراجعدة إعتمددتىا الجمعٌدة العامدة
للصدحة العالمٌدة يقدد بددأ العمدل بىدا مندذ ٌنداٌر مدن عدام  1993يالمراجعدة العاشددرة (
 ) ICD 10فدى مجلدداتىا الثاثدة تحتديى علدى

القديائم المبيبدة لألمدراض ياإلصدابات

يأسباب اليفاة يإرشادات استخدام التصنٌؾ .
ي ٌعتمد إٌجداد معددالت اليفٌدات حسدب السدبب علدى التحرٌدر الصدحٌح لشدىادات
اليفاة يلذلك فانه من الضريري بالنسبة لألطباء الدقة فى تيثٌق سبب اليفاة .
يمصطلحات تشخٌا األمراض التى ٌددينىا الطبٌدب فدى شدىادة اليفداة البدد أن
تتيافدددق بقددددر اإلمكدددان مدددع قددديائم األمدددراض يأسدددباب اليفٌدددات فدددى التصدددنٌؾ الدددديلى
لألمراض .

وسبب الوفاة : Cause of Death
وددي " جمٌددع تلددك األمددراض أي األحدديال المرضددٌة أي اإلصددابات التددً إمددا أدت
إلى اليفاة أي ساومت فً حديثىا  ،يظدريؾ الحدادث أي العندؾ الدذي أحددث أٌدا مدن
مثل وذن االصابات " .
بمعنى آخر وي سجل األمراض ياإلصابات يالمضاعفات التً أدت إلى اليفاة .
يمددن أجددل ضددمان التطبٌددق المنددتظم يتحددرى الدقددة فددى اختٌددار السددبب األصددلً
عدن طرٌدق القديائم األيلٌدة ألسدباب اليفداة

لليفدان )) Underlying cause of death

بالمراجعددة العاشددرة للتصددنٌؾ الددديلى لألمددراض (  ) ICD 10فددان ذلددك ٌسددتدعى
ضددريرة اسددتخدام نمدديذج شددىادة اليفدداة الطبٌددة الميصددى بدده مددن قبددل منظمددة الصددحة
العالمٌة يالمضمن ك وم جزء من شىادة اليفاة الكلٌة .
يوذن الشىادة مصممة بحٌث تظىر المعليمات التدً سديؾ تٌسدر اختٌدار السدبب

األصلً لليفاة حٌنما ٌدين بىا سببان أي أكثر.
والسبب األصلي للوفاة : Underlying cause of death
16

(( وددي المددرض أي اإلصددابة التددً اسددتىلت سلسددلة األحددداث المرضددٌة التددً أدت
مباشرة إلى اليفاة  ،أي ظريؾ الحادث أي العنؾ الذي سبب اإلصابة الممٌتة ))

 5 – 2الشهادة الطبية :
تتكون الشهادة الطبية للوفاة من قسمين -:

الجزء األول :
يٌش دتمل علددى ثاثددة سددطير يوددى ( أ ) ي ( ب ) ي ( ج ) يلقددد أيصددى المدداتمر
الددديلً للمراجعددة العاشددرة للتصددنٌؾ الددديلً لألمددراض باضددافة سددطر رابددع وددي ( د )
عند الحاجة الٌه.
يٌسددتخدم الجددزء األيل لتسددجٌل السددبب األصددلى لليفدداة مددع السددبب المباشددر
ياألسباب السابقة أي المتيسطة .
كما ٌشتمل على فقرة لتسجٌل الفترة الزمنٌة تقرٌبا بٌن بدء المرض ياليفاة.

الجزء الثاني :
يٌشمل حاالت وامة أخرى (  )Other Significant Conditionsسداومت فدً حدديث
اليفاة يلكن ال عاقة لىا بالمرض أي الحالة المسببة لليفاة.

 6 - 2طريقة ملء الشهادة الطبية :
 1-6-2ملء الجزء األول-:
ٌ ذكر على السطر ( أ ) السبب المباشر لليفاة

Direct Cause of Death

يوي " المرض أي الحالة التً أدت مباشرة إلى اليفاة "
أي بمعنى آخر وي " المضداعفة النىائٌدة التدً نتجدت عدن السدبب األصدلً لليفداة أي
مضاعفاته  ،يتحدث قرٌبا من ميعد اليفاة يتتسبب فً اليفاة مباشرة.
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يالسبب المباشر لليفاة ال ٌعندى طرٌقدة اليفداة( ،) Mode of deathمثدل وبديط
القلب أي اليون  ،يلكن ٌعنى المرض أي اإلصابة أي المضاعفات التً سببت اليفاة.

وطريقة الوفاة او آلية الوفاة ( ( Mode or mechanism of death
وددى خلددل فٌزٌددائى أي اضددطراب كٌمدداحٌيى بياسددطته ٌظىددر سددبب اليفدداة أثددرن
المىلك .
يكما انىا ال تستخدم كسبب مباشر لليفداة كدذلك ال تسدتخدم كسدبب أصدلى لليفداة
.

والحاالت ؼير المحددة )) nonspecific
يوى خلل تشرٌحً أي يظٌفً من الممكن أن ٌكين له أكثر من سبب مثل فشل قلبى
)  ) Heart Failureنزٌدؾ() )Hemorrhageخدراج (ٌ (Sepsisجدب إال تسدتخدم كسدبب
أصلى لليفاة .
 يٌددذكر فددى السددطر ( ب ) الحالدددة المرضددٌة السددابقة

(Antecedent or

) intermediate Causeالتى أدت إلى السبب المدذكير فدً السدطر ( أ ) (
ان يجدددت )  .يالحالددة المرضددٌة السددابقة وددً الحالددة التددً أدت إلددى السددبب أعددان
يلكنىا لٌست المضاعفة النىائٌة أي السبب المباشر لليفاة .

 يٌذكر فً السطر ( ج ) حالة مرضٌة سابقة أخرى (أن يجدت) يودى التدً أدت
إلى السبب المذكير فً السطر ( ب ) مع ذكر السبب األصلً اخٌرا.
 يلٌس من الضريري كتابة أي أسباب سدابقة أي متيسدطة فدً األسدطر ( ب ) ي
( ج ) إذا كددان السددبب أي الحالددة المباشددرة التددً أدت إلددى اليفدداة  ( .يالتددً تددذكر
على السطر ( أ ) ٌصؾ تسلسل األحداث كاما .
يفدى كدل األحدديال ٌجدب أن ٌددذكر السدبب األصدلً لليفدداة فدً آخددر سدطر مسددتعمل
فً الجزء األيل من الشىادة .
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 فً حالة ذكر سبب ياحد ٌصؾ تسلسل األحداث كداما فدً السدطر ( أ
) ٌكين السبب المذكير وي السبب األصلً لليفاة .
 يفددى حالددة ذكددر سددببٌن فددً السددطرٌن ( أ ) ي ( ب ) يٌحدددث وددذا إذا
حدث ت خٌر زمنً بٌن بدء المرض أي اإلصابة ييقت حديث اليفاة
ٌكين ( أ ) السبب المباشر لليفاة .
( ب ) السبب األصلً لليفاة .

ي

 يفددى حالددة ذكددر ثاث دة أسددباب فددً األسددطر ( أ ) ( ب ) ( ج ) يٌحدددث
وذا عندما ٌكين ونالك مضاعفة أي أكثر ( بٌن األصلً يالمباشر ).
ٌكين ( أ ) السبب المباشر لليفاة .
ي

( ب ) السبب السابق أي المتيسط لليفاة .

ي

( ج ) السبب األصلً لليفاة .

يٌكين ( أ ) بسبب أي كنتٌجة لـ ( ب )
ي

( ب ) بسبب أي كنتٌجة لـ ( ج )

ي

(ج ) وي السبب األصلً لليفاة .

 2-6-2نماذج التسلسل ( ) Sequence
التسلسل فى أسباب اليفاة ٌعندى حدالتٌن أي أكثدر دينتدا فدى سدطير متتابعدة فدى
الجزء األيل من شىادة اليفاة بحٌدث أن كدل حالدة ٌمكدن إعتبارودا سدببا مقبديال للحالدة
المدينة على السطر أعاوا .
مثاالن لشىادتً يفاة تسلسل األحداث فٌىما من حالتٌن -:
( أ ) التىاب قصبً رئيي ( ) Bronchopneumonia
( ب ) التىاب قصبى مزمن ( ) Chronic bronchitis

( أ ) التىاب قصبً رئيي ( ) Bronchopneumonia
( ب) فتاق مخنيق

( ) Strangulated hernia
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* مثاألن لشىادتى يفاة تسلسل األحداث فٌىما من ثاث حاالت
( أ ) صدمة رضخٌة ( ) Traumatic shock
(ب) كسير متعددة

( ) Multiple fractures

(ج) ماشى صدمته شاحنة ( ) Pedestrian hit by truck
( أ ) فشل كبدى ( ) Hepatic failure
(ب) انسداد القناة الصفرايٌة ( ) Bile duct obstruction
(ج) سرطانة رأس البنكرٌاس ( ) carcinoma of head pancreas
يمثاالن لشىادتى يفاة ذات أربع خطيات فى سلسلة من األحداث التى تادى لليفاة
( أ ) نزٌؾ المخ ( ) Cerebral hemorrhage
(ب) ارتفاع ضؽط الدم ( ) hypertension
(ج) التىاب الكلٌة يالحيٌضه المزمن ( ) Chronic pyelonephritis
( د ) يرم ؼدى بالبريستاته ( ) Prostatic adenoma
( أ ) نزؾ ديالى المرئ ( ) Bleeding of esophageal varices
(ب) ارتفاع ضؽط الدم البابى ( ) Portal hypertension
(ج) تشمع الكبد

( ) Liver Cirrhosis

( د) التىاب الكبد البائى

( ) Hepatitis B

 3-6-2الفترات الزمنية التقريبية بين بدء المرض وحدوث الوفاة :
عند الفراغ من تديٌن السبب المباشر ياألسباب السابقة يالسدبب األصدلً لليفداة
فددى سددطير الجددزء األيل مددن شددىادة اليفدداة يالجددزء الثددانً  ،علددى الطبٌددب أن ٌسددجل
إزاء كل حالة مرضٌة الفترة الزمنٌة التً استؽرقتىا .
أومٌة تسجٌل وذن الفتدرات الزمنٌدة إنىدا تسداعد الطبٌدب كثٌدرا فدً ت كٌدد صدحة
ترتٌددب الحدداالت المرضددٌة التددً أدت إلددى اليفدداة ( مددن أدنددى إلددى أعلددى)  .يماحظددة
الفتددرة الزمنٌددة التقرٌبٌددة ( بعدددد الدددقائق أي السدداعات أي األٌددام أي األسددابٌع يالشددىير
ياألعدديام ) بددٌن بداٌددة كددل حالددة يتددارٌخ اليفدداة تسدداعد الطبٌددب القددائم بتحرٌددر الشددىادة
على تحدٌد سلسلة األحداث التً أدت الى اليفاة .
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ؼٌر أنه ٌمكن استخدام الفترات العامة  -إذا دعدت الضدريرة  -مدثا التعبٌدر عدن
استمرار الحالة المرضٌة  :ساعات  ،أسابٌع  ،شىير أي عدة سنيات .
يبمددا أن اسدددتمارة شدددىادة اليفددداة الحالٌدددة ال تشدددمل الجدددزء المخصدددا لتسدددجٌل
الفترات الزمنٌة فمن الممكن أن ٌتم تديٌن الفترة الزمنٌة أمام كل حالة بدٌن (قيسدٌن )
.

 4 – 6 – 2ملء الجزء الثاني :
تذكر أي حاالت مرضٌة أخرى وامة كان لىا ت ثٌر سًء علدى مجدرى العملٌدة المرضدٌة
يكذلك ساومت فً الخاتمة الممٌتة دين أن ٌكدين لىدا عاقدة مباشدرة بدالمرض أي الحالدة المسدببة
مباشرة لليفاة.
يفدددى ودددذا الجدددزء مدددن الممكدددن إضدددافة عيامدددل الخطددديرة ( ) Risk Factors
لألمراض مثل السكري يالتدخٌن يالبدانة كحاالت مرضٌة وامة ساومت فً اليفاة .

 - 3األخطاء الشائعة فى توثيق أسباب الوفاة :
من األخطاء التى تعتبر أخطاء كبيرة فى تكدوين سكبب الوفكاة بالشكهادة والتكى
يجب تفادى حدوثها :
 تسجٌل طرٌقة أي آلٌة اليفداة (

) Mode of dying or mechanism of death

مثدل

وبيط القلب أي الديرة الدميٌة أي التنفس كسبب أصلى لليفاة.
 تسلسددل األحددداث المرضددٌة ؼٌددر السددلٌم (

) Improper sequencing

كد ن ال ٌددادى تسلسددل األحددداث إلددى تدددرج مفىدديم أي معقدديل يال ٌددذكر
السبب األصلً لليفاة فى آخر سطر مستعمل فً سدطير الجدزء األيل
فى الشىادة .
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 تددديٌن أسددباب متنافسددة (  ) Competing Causesفددى الجددزء األيل مددن
الشدىادة كد ن ٌدذكر إثنددان اي أكثدر مدن األمددراض المحدددة يفقدا لمسددببات
األمراض يال عاقة سببٌة بٌنىما ك سباب لليفاة .
من األخطاء البسيطة والتى من األفضل تجنب حدوثها -:
 تعرٌؾ المرض عن طرٌق االختصار ( . ) Abbreviation
 عدم ذكر الفتدرات الزمنٌدة ( ) Absence of time intervalsبدٌن بددء
المرض يحديث اليفاة فى القسمٌن األيل يالثانى من الشىادة
 استخدام طرٌقة آلٌة الميت كسبب لليفاة ٌتبعىا السبب األصلى لليفاة.

 1-3حالة مرضية توضح األخطاء الشائعة في توثيق أسباب الوفاة :
رجدل عمدرن (  ) 75عامدا  ،مددخن يمصداب بالنفدا

الرئديي ( ) Emphysema

مندذ خمددس سددنيات تدم إدخالدده المستشددفى نسددبة لتفداقم مددرض رئتٌدده Lung diseases
الددددذي سددددببته نزلددددة يافدددددة مصددددحيبة بددددذات الرئددددة (

Influenza

Hemophiliac

) pneumoniaتددددويرت حالتدده الصدددحٌة  ،ؼٌددر أندده لدددم ٌتقبددل المزٌدددد مددن التددددابٌر
الازمة لحالته مثل استخدام األنبديب ييسدائل التىيٌدة ()Intubation and ventilation
يبعد أسبيع ياحد من دخيله المستشفى يجد فً سرٌرن فاقدا لمعالم الحٌاة .
المطليب إعان يفاته يتيثٌق أسبابىا
فددى الجددديل التددالى أربعددة أمثلددة لمددلء سددبب اليفدداة فددى شددىادة اليفدداة للحالددة
المرضٌة المذكيرة .
األمثلة الثاثة األيلى بىا أخطاء أما المثال الرابع فىي نميذج صحٌح -:
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رقم

الحاالت التى أدت للوفاة

المثال

الفترات بين

أخطاء كبيرة

أخطاء بسيطة

بدء المرض
والوفاة

1

الجزء األيل
(أ) تيقدؾ التدنفس

تسدددددجٌل طرٌقدددددة عددددم ذكدددر الفتدددرات
()Respiratory arrest

-

(ب) -
(ج) -

اليفددددددداة كسدددددددبب الزمنٌة
أصلى لليفاة

-

الجزء الثانً :
مددددددددددددرض الشددددددددددددرٌان التدددددددددددداجً
( )Coronary artery disease

رقددددددم الحاالت التى أدت لليفاة
المثال
2

3

الجزء األيل
(أ) النفا الرئيي
() Emphysema
(ب) االلتىدددددددددددددددددداب الرئدددددددددددددددددديي
()Pneumonia
(ج) -
الجزء الثانً :
مددددددددددددرض الشددددددددددددرٌان التدددددددددددداجً
( )Coronary artery disease
الجزء األيل
(أ) النفا الرئيي
() Emphysema
(ب) م  .ش  .تاجً
( ) C. A. D
(ج) -
الجزء الثانً :

الفترات بٌن
بدء المرض
ياليفاة
-

أخطاء كبٌرة

أخطاء بسٌطة

تسلسل األحدداث عددددم ذكدددر الفتدددرات
المرضدددٌة ؼٌددددر الزمنٌة
سلٌم

( 5سنيات)
(11سنيات)
-
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اسدددتخدام أسدددباب تعرٌددؾ المددرض عددن
طرٌق االختصار
متنافسة

-

الجزء األيل :
(أ) النزلة اليافدة المصحيبة بدذات الرئدة ( (أسبيع ياحد)
)Haemophilus Influenza Pneumonia
(ب) النفا الرئيي
( ) Emphysema
( 5سنيات )
(ج) -
الجزء الثانً :
( 11سنيات)
مرض الشرٌان التاجً
( )Coronary artery disease

4

ال تيجد

ال تيجد

في المثال األول :
سجل الفشل التنفسً (  ) Respiratory Failureكسبب أصدلى لليفداة بٌنمدا أن
الفشل التنفسً طرٌقة يآلٌة يفاة يلٌس سدببا أصدلٌا لليفداة  .يالشدىادة التدً ملئدت بمثدل
وذا الخط ٌنقصىا المدرض المحددد يفقدا لسدببٌات األمدراض ( etiologically specific
 ) diseaseيالدددذي ٌاخدددذ بددده عندددد ترمٌدددز األمدددراض حسدددب الجددددايل المبيبدددة فدددً
التصنٌؾ الديلً لألمراض (  ) I.C.D.10من أجل إعداد إحصائٌات المراضدة ياليفداة
.

في المثال الثاني :
التسلسددل الزمنددً لألحددداث المرضددٌة ؼٌددر سددلٌم يؼٌددر معقدديل فبقددراءة تسلسددل
األحددداث المرضددٌة مددن أسددفل إلددى أعلددى نجددد أن السددبب السددابق لليفدداة وددي االلتىدداب
الرئدديي ( ) Pneumonia

يقددد نددت

عندده السددبب األعلددى

يوددي

النفددا

الرئدديي (

 ) Emphysemaؼٌر أنده إذا تدم مدلء الفتدرات الزمنٌدة مدن بددء المدرض حتدى اليفداة
لتبدٌن الخطد فددً التسلسدل ألن مدرض النفددا

الرئديي (  ) Emphysemaسدبق االلتىدداب

الرئيي (  ) Pneumoniaبخمس سنيات .

في المثال الثالث :
سدجل النفدا

الرئديي (  ) Emphysemaيمدرض الشدرٌان التداجً ( Coronary

 )artery diseaseفً القسم األيل من فقرة سبب اليفاة يكل منىما ٌعتبدر سدبب يفداة
منددافس لرخددر يال عاقددة بٌنىمددا ك سددباب لليفدداة  .يبمددا أن مددرض الشددرٌان التدداجً
مسددجل فددى أدنددى سددطر مكتمددل  ،فسدديؾ ٌددتم ترمٌددزن كسددبب أصددلى لليفدداة  ،يٌددادى
ذلك إلى تصنٌفه فً فئدة مدن فئدات

التصدنٌؾ الدديلً
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لألمدراض

ودً ( أمدراض

الجىداز الدديري  ) Diseases of the circulatory system :تختلدؾ تمامدا عدن الفئدة
المائمة لىذن الحالة يودى ( أمدراض الجىداز التنفسدً Disease of the respiratory
) system

.

في المثال الرابع :
فقد تم تسجٌل أسدباب اليفداة فدً دقدة فبقراءتىدا مدن السدطر األدندى إلدى أعلدى ،
نجد أن تسلسل األحداث ٌمكدن تفسدٌرن فدً سدىيلة يٌسدر فدإن مدرض النفدا

الرئديي (

 ) Emphysemaالذي بدا يتطير من قبدل خمسدة أعديام  ،نشد عنده مدرض االلتىداب
منذ أسبيع ياحد قبل اليفاة ,

الرئيي ( ) Pneumonia

يقددد عددانى المددرٌض فددً ماضددٌه مددن مددرض الشددرٌان التدداجً ( Coronary
 )artery diseaseلفترة امتدت لعشرة سنيات يوذن حالة مرضدٌة وامدة سداعدت علدى
اليفاة يلكن لٌس لىا عاقة بالسبب الذي أدى إلى اليفاة .
يمددرض النفددا

الرئدديي ( ٌ ) Emphysemaاخددذ بدده للتصددنٌؾ كسددبب أصددلى

لليفاة صحٌحا يمائما .
يمددن الممكددن إضددافة التدددخٌن  -فددً الجددزء الثددانً  -كعامددل خطدديرة
 factorبالنسبة للسبب األصلً لليفاة .
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Risk

 - 4نماذج صحيحة لتوثيق سبب الوفاة :
(  ) 1رجل عمرن (  ) 57عاما مصاب بسرطان نقٌلة بالقيلين
(  ) Metastasis colon cancerأدخل قسم الحيادث بالمستشدفى يودي ٌعدانى مدن حمدى
مرتفعة يالدم فدى الدبطن (  ) High fever and a abdominal painيكدان مدن عىدد قرٌدب
ٌعال

من خراج (  ) Sepsisتسبب فٌىا جراثٌم االمعاء ( ) Escherichia coli

تدددويرت حالتدده سددرٌعا يلددم تددنجح المضددادات الحٌيٌددة يال السدديائل فددً إعادتدده لحالددة
االستقرار يقد لفظ أنفاسه األخٌرة بعد (  ) 8ساعات من دخيله المستشفى .
سبب اليفاة Cause of Death
انفترة تقريبا بين انبدء
وانوفاة

 ( -1الجزء أأليل )
(أ)

خراج جراثٌم القيلين

)Escherichia coli sepsis

)

( ٌيم ياحد )

بسبب أي كنتٌجة لـ .......
() Colostomy break down

(ب) تفجر عملٌة القيلين

( أسبيعان )

بسبب أي كنتٌجة لـ .....
(ج)يرم سرطانىنقلى بالقيلين

(  5 ( ) Metastasis adenocarcenoma of the colonشىير)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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سكرى  ,ارتفاع ضؽط الدم  ,تدخٌن

 ( – 11الجزء الثانً )

(, insulin – dependant diabetes hypertension and smoking

( )2مرٌض عمرن (  ) 33عاما تيفى بالمضاعفات الناتجة عن
متازمة نقا المناعةالمكتسبة ( )Aids
سبب اليفاة Cause of Death
انفترة تقريبا بين انبدء
وانوفاة

 ( -1الجزء أأليل )
(أ) فشل كليي حاد

( )Acute Renal Failure

( ٌيمان )

بسبب أي كنتٌجة لـ .......
(ب)

متازمة نقا المناعةالمكتسبة

( 9 ( ) AIDS associated nephropathyشىير )

بسبب أي كنتٌجة لـ .....
(ج)

عديى

متازمة نقا المناعةالمكتسبة

( ) AIDS /HIV infection

(  5سنيات)

يفٌريس العيز المناعى البشرى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( – 11الجزء الثانً )

ارتفاع ضؽط الدم

مركب متفطرة الطٌير

)) Hypertension

( ( Mycobacterium avium complex
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 -3مرٌض اصابه مرض الشرٌان التاجى يتضخم خطٌر بالبطٌن االٌسر
( ) coronary artery disease and significant left ventricular hypertrophy
نات

من معاناة طيٌلة من ارتفاع ضؽط الدم ( ) hypertension

يمات بسبب تجلط فى الشرٌان التاجى مع احتشاء عضلة القلب
( ) documented coronary artery thrombosis with myocardial infraction
سبب اليفاة Cause of Death
انفترة تقريبا بين انبدء
وانوفاة

 ( -1الجزء أأليل )
(أ)

( )Acute myocardial infraction

احتشاء عضلة القلب الحاد

( ساعتان )

بسبب أي كنتٌجة لـ .......
(ب)

تجلط فى الشرٌان التاجى

(  11اٌام )

() coronary artery thrombosis

بسبب أي كنتٌجة لـ .....
(  6سنيات)

(ج)مرض الشرٌان التاجى
) Atherosclerotic coronary heart disease

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( – 11الجزء الثانً ) ارتفاع ضؽط الدم  ،البدانة  ،التدخٌن
( ( Essential hypertention,obesty and smoking
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)

-4
سبب اليفاة Cause of Death
انفترة تقريبا بين انبدء
وانوفاة

 ( -1الجزء أأليل )
(أ)

احتشاء عضلة القلب الحاد

(ساعتان )

( )Acute myocardial infraction

بسبب أي كنتٌجة لـ .......
(ب) جراحة حدٌثة بالقيلين

( أٌام )

() Recent colonic surgery

بسبب أي كنتٌجة لـ .....
(ج) يرم ؼدى سرطانً بالقيلين(  () den carcinoma of colonتشخٌا قبل  6شىير)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( – 11الجزء الثانً )

)) Ascites

استقاء

( 21عاما

( ( heavy smoking
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 - 6موجهات موجزة :
 اكتددب حالددة مرضددٌة ياحدددة مقابددل كددل سددطر مددن سددطير الجددزء األيل
فً شىادة اليفاة .
 ت كددد أن كددل حالددة فددً سددطير الجددزء األيل قددد كانددت سددببا فددً الحالددة
أعان .
 أكتدب فدً الجدزء األيل تسلسدا كداما لألحدداث المرضدٌة ٌيضدح سددبب
يفاة المرٌض .
 السدب األصدلً لليفدداة ٌدتم تديٌنده فددً آخدر سدطر مسددتعمل يودي السددبب
الذي ٌاخذ إلحصاء اليفٌات .
 السبب األصلً لليفاة ٌكين إصابة أي حالة مرضٌة ياضدحة خالٌدة مدن
الؽميض .
 إذا كان السبب المسدجل فدً السدطر ( أ ) ٌصدؾ تسلسدل األحدداث التدً
أدت إلى اليفاة تسلسا كاما فا داعً لذكر أسباب سدابقة فدً األسدطر
( ب ) أي ( ج ) .
 تفادى استخدام االختصارات لألمراض المذكيرة فً الشىادة .
 اسدددتعن بدددالملؾ الطبدددً للمدددرٌض ينتدددائ

الفحيصدددات أن يجددددت يكدددل

المعليمددات التددً ٌمكددن تيفروددا عددن المددرض للتيثٌددق الصددحٌح ألسددباب
شىادة اليفاة .
 طرٌقة اليفاة أي آلٌتىا  ،مثدل تيقدؾ القلدب أي الفشدل بدالتنفس يمدا إلدى
ذلك ٌجب أن ال تكتب كسبب لليفاة .
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 أذكدر فدً أسدباب اليفداة أي مدرض أي حالدة شداذة أي جراحدة أي تسدمم
تعتقد أن قد كان له أثر ضار بالمتيفى .
 إذا تعددددت الحدداالت المرضددٌة ي التددً ٌمكددن أن تددادى لليفدداة أكتددب فددً
الجدددزء األيل  -الحالدددة األكثدددر قربدددا لحدددديث اليفددداة  ،يسدددجل الحددداالت
األخرى فً الجزء الثانً .
 أذكددر إزاء كدددل حالددة أفضدددل تقددددٌر للفتددرة الزمنٌدددة بددٌن بددددء المدددرض
يحديث اليفاة .
 أذكر فً الجزء الثانً من فقرة سبب اليفاة الحداالت التدً سداومت فدً
اليفاة يلم تكن سببا مباشرا لليفاة .
 تعدددد الحدداالت المرضددٌة ك سددباب وامددة سدداومت فددً اليفدداة فددً الفصددل
الثانً مطليب يمقبيل .
 عيامددل الخطدديرة لألمددراض مثددل التدددخٌن يالبدانددة تضدداؾ فددً الفصددل
الثانً كحاالت أخرى وامة تساوم فً اليفاة .
 اليفٌات التً تعلم أي تشك فً أنىا كلٌا أي جزئٌا نتجت مدن حدادث أي
جر

أي تسمم أي كانت يفاة ؼٌر طبٌعٌة  -تحيل للتشرٌح .

 تذكر دائما أن البٌانات التً ٌتم جمعىا من شىادة اليفاة التدً تملاودا -
وامة للؽاٌة للتخطٌط ياألداء يالبحث فً مجال الصحة العامة.
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