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 معاون محترم بهداشت دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

  19-دستور عمل بین المللی گواهی پزشکی فوت ناشی از بیماري کوویدموضوع: 

  

  

  با سالم و احترام

  

م هاي سالمت، در جهان و در گیر شدن جوامع و نظا 19-همانگونه که استحضار دارید همزمان با  همه گیري بیماري کووید

دسترسی به اطالعات با کیفیت در خصوص این بیماري براي برنامه ریزي و اقدامات الزم جهت پیشگیري و درمان آن بسیار 

اطالعات موارد ابتال و مرگ ناشی از این بیماري می باشد.  19- کوویدحیاتی است. یکی از اطالعات مهم و با ارزش در خصوص 

نویسی و صدور گواهی فوت در خصوص هر بیماري از جمله بیماري مذکور تابع مالحظات و  آنجایی که فرایند تشخیص از

  ، سازمان جهانی بهداشت دستور عملی را در این خصوص منتشر نموده است تا بر اساس آن پزشکانخاص خود می باشد قواعد

لذا مستند حاضر قواعد و  دي انجام دهند.و استاندار بیماري را بر اساس الگوي یکسان فرایند صدور گواهی فوت براي این

اصول تشخیص نویسی و صدور گواهی فوت را براي پزشکان محترم با ذکر مثال هاي کاربردي ارایه نموده است. 

و روش استاندارد  اصول)  (ICDضمنا براي انجام فرایند کدگذراي این بیماري براساس نظام طبقه بندي بین المللی 

  .فراهم گردداستاندارد  يکد گذاراامکان نه هاي توضیح داده شده است تا با ذکر نمو کد گذاري

، شت مرکز مدیریت شبکه می باشدبرنامه ثبت و طبقه بندي علل مرگ با گروه آمار و اقتصاد بهدا مسوولیتبا عنایت به اینکه 

ح کارگیري و استفاده از آن در سطوب دام به ترجمه این مستند نموده اند ( پیوست ) تا بااق همکاران محترم گروه مذکور

را  براي استفاده مدیران و سیاستگذاران  نظام سالمت  اطالعات با کیفیتیکشور  یو درمان یمختلف نظام ارایه خدمات بهداشت

  نمود. جمع آوري و تحلیل 
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ل مرگ و سایر کارشناسان خواهشمند است دستور فرمایید مستند مزبور در اختیار پزشکان ، کارشناسان ثبت و طبقه بندي عل

  محترم  قرار گیرد. رکنان بهداشت و درمان آن معاونتو کا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


