
 

 بسمه تعالي

 دانشكده پيرا پزشكي-دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني کرمانشاه

 گروه فناوری اطلاعات سلامت

 

              کارشناسی فناوری اطلاعات سلامتترم ششم  دانشجويان :مخاطبان             کدگذاری مرگ و میرها:  عنوان درس

  شنبهروز دو 02تا  01 ساعات :ساعت پاسخگویي به سوالات فراگير             (1 ، عملی1واحد )تئوری   2 :تعدادواحد

                                      0911   -0111 سال تحصیلی نیم سال دوم ،دوشنبه هر هفتههشت هفته اول  شنبه ويکروزهای 01لغايت  01ساعات  :زمان ارائه درس

        ديريت اطلاعات سلامت()دکتری م محمدیعلی دکتر  :مدرس

   (2ها و اقدامات پزشکی )بندی بیماریهای رايج طبقهسیستم :درس و پيش نياز

 

 های کدگذاری مرگ و میرها و کاربرد آنها به صورت عملیفراگیری قوانین و دستورالعمل هدف کلي درس :

 

 اهداف کلي جلسات : 

 مبانی آمارهای مرگ و میر را شرح دهد .0

 عمومی زمینه ای مرگ را با ذکر مثال شرح دهد قانون .2

 قوانین انتخابی علت زمینه ای مرگ  را با ذکر مثال شرح دهد .9

 قوانین اصلاحی را با ذکر مثال شرح دهد .1

 ای مرگ را بیان کند عوارض بعدی و سازگاری بین سن، جنس و تشخیص بیمار در انتخاب علت زمینه .5

 های اولیه را شرح دهد ی مرگ نئوپلاسماهای انتخاب علت زمینهدستورالعمل .1

 های ثانويه را شرح دهد ای مرگ نئوپلاسمهای انتخاب علت زمینهدستورالعمل .7

 های متعدد را شرح دهد ای مرگ نئوپلاسمهای انتخاب علت زمینهدستورالعمل .8

 های قابل قبول و نامحتمل را شرح دهدتسلسل .1

 های کروموزومی را شرح دهد گ تب روماتیسمی، ناهنجاریای مرهای انتخاب علت زمینهدستورالعمل .01

 ای مرگ ماهیت صدمه و عامل خارجی آن را شرح دهد های انتخاب علت زمینهدستورالعمل .00

 ای مرگ مسمومیت را شرح دهد های انتخاب علت زمینهدستورالعمل .02

گر در توالی منجر به مرگ را شرح های مرگ تشخیص احتمالی و فرض علت مداخلهای انتخاب علت زمینهدستورالعمل .09

 دهد 

 گردند را توضیح دهدای مرگ ثبت نمیکدهايی که به عنوان کد علت زمینه .01

 دستورالعمل کدگذاری مرگ و میرهای دوره پريناتال را شرح دهد .05

 کاربرد کدگذاری مرگ و میرها در آمار را بیان کند  .01

 کدگذاری عملی مرگ و میر را انجام دهد 07-21

 به تفكيک اهداف کلي هر جلسه:اهداف ویژه 

 مبانی آمارهای مرگ و میر را شرح دهد    -1

a) .ضرورت و اهمیت داده های مرگ و میر را بیان نمايد 

b) سابقه تاريخی ثبت علل مرگ را بیان نمايد 



c) .شرايط لازم برای دقیق بودن داده های مرگ و میر را توضیح دهد 

d) رح دهدگواهی فوت را تعريف نموده و نحوه صدور آن را ش 

e)  گواهی فوت را بیان نمايد.فرم اجزای يک 

f) .علل مرگ، علت مستقیم و علت زمینه ای مرگ را تعريف نمايد 

 قانون عمومی زمینه ای مرگ را با ذکر مثال شرح دهد    -2

a)   قانون کلی را در انتخاب علت زمینه ای مرگ توضیح دهد 

b)  را در انتخاب علت زمینه ای مرگ توضیح دهد 0قانون 

c) در مورد انتخاب علت زمینه ای مرگ بحث نمايد 0يق مثال های ارائه شده برای قانون کلی و قانون از طر 

 قوانین  انتخابی علت زمینه ای مرگ  را با ذکر مثال شرح دهد -3

a)  دهد توضیح مرگ ای زمینه علت انتخاب در را2 قانون . 

b) دهد توضیح مرگ ای زمینه علت انتخاب در را9 قانون      

c) ديلتب قانون A  وB دهد توضیح را. 

d) قوانین اثرگذاری A و B دهد توضیح مرگ ای زمینه علت انتخاب در را. 

 قوانین اصلاحی را با ذکر مثال شرح دهد -4

a)  قانون تبديلC .را توضیح دهد 

b)  قانون تبديلD .را توضیح دهد 

c)  اثرگذاری قوانینC  وD .را در انتخاب علت زمینه ای مرگ توضیح دهد 

d) تبديل قانون E دهد توضیح را. 

e) تبديل قانون F دهد توضیح را. 

f) قوانین اثرگذاری E و F دهد توضیح مرگ ای زمینه علت انتخاب در را. 

 ای مرگ را بیان کند عوارض بعدی و سازگاری بین سن، جنس و تشخیص بیمار در انتخاب علت زمینه -5

a) عبارات تفاوت with mention of  و As cause of دهد وضیحت مربوطه جدول در را. 

b) عبارات تاثیر  with mention of و  As cause of دهد توضیح مربوطه جدول در را . 

c) جدول از Linkage  نمايد استفاده مرگ علل کدگذاری برای 

d) های آن را شرح دهدسازگاری بین سن و جنس با تشخیص بیمار در انتخاب علت مرگ و قانون 
 

 های اولیه را شرح دهد نئوپلاسم ای مرگهای انتخاب علت زمینهدستورالعمل -6

a) بداند فوت های گواهی در را نئوپلاسم اولیه موضع اهمیت 

b) دهد توضیح را اولیه های نئوپلاسم در مرگ ای زمینه علت انتخاب قوانین. 

c) اول فصل در اولیه های سرطان های رده ICD-10 بداند را 

d) دده انجام را اولیه های سرطان کدگذاری به مربوط های تمرين. 

 های ثانويه را شرح دهد ای مرگ نئوپلاسمهای انتخاب علت زمینهدستورالعمل -7

a) ببرد نام را متاستاز شايع های محل. 

b) دهد توضیح را ديگر های نئوپلاسم همراه به ريه های نئوپلاسم به مربوط قوانین 

c) دهد شرح را ثانويه های نئوپلاسم کدهای محدوده. 



d) دهد توضیح را یکمتاستات های سرطان کدگذاری نحوه . 

e) نمايد کدگذاری را ثانويه های نئوپلاسم از ناشی فوت موارد به مربوط های مثال 

 های متعدد را شرح دهد ای مرگ نئوپلاسمهای انتخاب علت زمینهدستورالعمل -8

a) دهد شرح را متعدد مواضع های نئوپلاسم به مربوط قوانین. 

b) خون گردن دستگاه های بیماری و عفونی بیماريهای ايدز، های بیماری و ها نئوپلاسم به مربوط های تسلسل و ارتباط 

 .نمايد بیان را

c) نمايد تفسیر را شده ارائه های مثال به مربوط کدهای 

d) دهد انجام را متعدد مواضع های سرطان به مربوط های تمرين. 

e) انجام را خون گردش های اریبیم و نئوپلاسم ايدز، های بیماری ترکیب حاوی فوت های گواهی به مربوط های تمرين 

 .دهد

 های قابل قبول و نامحتمل را شرح دهدتسلسل -9

a) دهد توضیح را مرگ علل ثبت در قبول قابل غیر های تسلسل . 

b) دهد تشخیص را مرگ علل در قبول قابل غیر های تسلسل . 

c) های رده ICD-10 برشمارد باشند، مرگ علت توانند نمی که را 

d) دهد انجام را نامحتمل های تسلسل به مربوط های تمرين 

 های کروموزومی را شرح دهد ای مرگ تب روماتیسمی، ناهنجاریهای انتخاب علت زمینهدستورالعمل -11

a) ای مرگ در تب روماتیسمی را شرح دهدنحوه انتخاب علت زمینه 

b) های مادرزادی را بیان کندهای کروموزومی و بیماریای در ناهنجارینحوه انتخاب علت زمینه 

c) های کروموزومی را شرح دهد.گذاری علت مرگ در تب روماتیسمی و ناهنجاریکد 

 ای مرگ ماهیت صدمه و عامل خارجی آن را شرح دهد های انتخاب علت زمینهدستورالعمل -11

a) دهد توضیح را آنها کدگذاری و  صدمات در مرگ ای زمینه علت انتخاب نحوه. 

b) دهد توضیح را آنها کدگذاری و جراحی اعمال مدهایپیا و عوارض در مرگ ای زمینه علت انتخاب نحوه. 

c) نمايد کدگذاری را فوق موارد به مربوط های مثال 

 ای مرگ مسمومیت را شرح دهد های انتخاب علت زمینهدستورالعمل -12

a) دهد توضیح را آنها کدگذاری و  ها مسمومیت در مرگ ای زمینه علت انتخاب نحوه. 

b) نمايد دگذاریک را فوق موارد به مربوط های مثال 

گر در توالی منجر به مرگ را شرح ای مرگ تشخیص احتمالی و فرض علت مداخلههای انتخاب علت زمینهدستورالعمل -13

 دهد 

a) دهد توضیح را آنها کدگذاری وهای احتمالی تشخیص در مرگ ای زمینه علت انتخاب نحوه. 

b) دهد توضیح را آنها کدگذاری و  گرعوامل مداخله در مرگ ای زمینه علت انتخاب نحوه. 

c) نمايد کدگذاری را فوق موارد به مربوط های مثال 

 گردند را توضیح دهدای مرگ ثبت نمیکدهايی که به عنوان کد علت زمینه -14

a) گردند را بیان کندکدهايی که به عنوان علت مرگ ثبت نمی 



b) شرح دهدای مرگ ثبت شوند را توانند به عنوان علت زمینهعلت ثبت نشدن کدهايی که نمی 

 دستورالعمل کدگذاری مرگ و میرهای دوره پريناتال را شرح دهد -15

a) بداند را ناتال پری میر و مرگ برای مجزا فوت گواهی از استفاده اهمیت. 

b) برشمارد را ناتال پری دوره فوت گواهی اطلاعاتی عناصر 

c) قانون هايی مثال ذکر با P1  دهد شرح را نوزادی میر و مرگ در 

d) قانون یهاي مثال ذکر با P2  دهد شرح را نوزادی میر و مرگ در 

e) قانون هايی مثال ذکر با P3  دهد شرح را نوزادی میر و مرگ در 

f) قانون هايی مثال ذکر با P4  دهد شرح را نوزادی میر و مرگ در 

g) دهد انجام را ناتال پری فوت های گواهی کدگذاری به مربوط های تمرين 

 ر را بیان کند کاربرد کدگذاری مرگ و میرها در آما -16

a) دهد توضیح را المللی بین های مقايسه برای آماری های دستورالعمل 

b) دهد شرح را مرگ علل دهی گزارش برای جداول انواع. 

c) نمايد بیان را کودکی و نوزادی ناتال، پری جنینی، های دوره میر و مرگ دهی گزارش استانداردهای. 

d) شمارد بر را مادران و نوزادان میر و رگم در استفاده مورد آماری های نسبت و ها میزان 

e) نمايد محاسبه را مادران و کودکان میر و مرگ آماری های نسبت و میزانها 

 کدگذاری عملی مرگ و میرها را انجام دهد.  -17

 منابع:

 پورها، تالیف دکتر يوسف مهدیراهنمای کدگذاری مرگ و میر بیماری

 ، دکتر جهانپور علیپور، دکتر علی محمدیپوردکتر يوسف مهدی ها، تالیفراهنمای کدگذاری مرگ و میر بیماری

 ( 9، 2، 0)جلد  ICD-10اخرين ويرايش کتاب 

 2101راهنمای سازمان بهداشت جهانی در خصوص کدگذاری مرگ و میر 

 های عملیسخنرانی، انجام تمرين روش تدریس:

 ICD-10های ، کتاب ر، پروژکتوروايت برد، کامپیوت وسایل آموزشي:

 سنجش و ارزشيابي 

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

حضور فعال در 

 کلاس

انجام تمرين و 

 پاسخ به پرسش

5% /////////////////////////// //////////////////////// 

  جلسه هشتم  %01 آزمون کتبی ترم آزمون ميان 

  ان ترمپاي %11 آزمون کتبی آزمون پایان ترم

  پايان ترم %25 کدگذاری  آزمون عملي

 مقررات کلاس و انتظارات از دانشجو:
 باشدزمی میور قبل از ورود استاد به کلاس الحض 

 باشداستفاده از موبايل به هر عنوان در کلاس ممنوع می 

 باشد.ها جهت مطالعه، انجام تکلیف و تمرين الزامی میمراجعه به رفرنس 

 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول            نام و امضای مدیر گروه:         دکتر علی محمدیمدرس: نام و امضای 

 تاریخ ارسال :                            تاریخ ارسال:                                                            1/11/1911تاریخ تحویل:   



 ری مرگ و میرهاکدگذا: جدول زمانبندی درس

 دوشنبه هشت هفته اول و  01تا  01ساعت  هر هفته شنبهيک روز و ساعت جلسه :                                    

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

  میر و مرگ آمارهای مبانی 15/00/0911 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر محمدی

 مرگ ای زمینه عمومی قانون 11/00/0911 2

   مرگ ای زمینه علت انتخابی  قوانین 02/00/0911 9

  اصلاحی قوانین 09/00/0911 1

 علت انتخاب در بیمار تشخیص و جنس سن، بین سازگاری و بعدی عوارض 01/00/0911 5

 مرگ ایزمینه

  اولیه هاینئوپلاسم مرگ ایزمینه علت انتخاب هایدستورالعمل 21/00/0911 1

  ثانويه هاینئوپلاسم مرگ ایزمینه علت انتخاب هایورالعملدست 21/00/0911 7

 متعدد هاینئوپلاسم مرگ ایزمینه علت انتخاب هایدستورالعمل 27/00/0911 8

 نامحتمل و قبول قابل هایتسلسل 9/02/0911 1

 هایناهنجاری روماتیسمی، تب مرگ ایزمینه علت انتخاب هایدستورالعمل 11/02/0911 01

  کروموزومی

  خارجی عامل و صدمه ماهیت مرگ ایزمینه علت انتخاب هایدستورالعمل 01/02/0911 00

  مسمومیت مرگ ایزمینه علت انتخاب هایدستورالعمل 00/02/0911 02

 علت فرض و احتمالی تشخیص مرگ ایزمینه علت انتخاب هایدستورالعمل 07/02/0911 09

  مرگ به رمنج توالی در گرمداخله

  گردندنمی ثبت مرگ ایزمینه علت کد عنوان به که کدهايی 08/02/0911 01

  پريناتال دوره میرهای و مرگ کدگذاری دستورالعمل 21/02/0911 05

  آمار در میرها و مرگ کدگذاری کاربرد 25/02/0911 01

07 05/10/0111  

 

 

 

 تمرين عملی کدگذای مرگ و میر

08 22/10/0111 

01 21/10/0111 

21 15/12/0111 

20 02/12/0111 

22 01/12/0111 

29 21/12/0111 

21 12/19/0111 

 




