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المقدمة

ــى  ــول عل ــا للحص ــرا هام ــاة أم ــباب الوف ــة بأس ــات المتعلق ــر البيان ــر توف يعتب
ــز  ــدى الركائ ــي إح ــي ه ــات، الت ــن الوفي ــودة ع ــة الج ــة وعالي ــات دقيق إحصائي
األساســية لبنــاء سياســات صحيــة ســليمة وبالتالــي توفيــر خدمــات رعايــة 

صحيــة ذات جــودة.

إن الطبيــب هــو الشــخص الوحيــد المؤهــل والمعتمــد لتحديــد تسلســل 
األحــداث فــي حــاالت الوفــاة، وعليــه أن يذكــر فــي التبليــغ تسلســل األحــداث 
ــات  ــي المعلوم ــة، وأن يعط ــن الدق ــن م ــدر ممك ــى ق ــاة بأعل ــي أدت للوف الت

ــة. ــات المهني ــى درج ــً ألقص ــة وفق ــات الطبي والبيان

الدولــي  الصنيــف  حســب  الوفــاة  أســباب  تعريفــات 
 )10-ICD( العاشــرة  المراجعــة  لألمــراض 

تعــرف منظمــة الصحــة العالميــة »أســباب الوفــاة« علــى أنهــا »كل األمــراض أو 
الظــروف المرضيــة أو اإلصابــات وظروفهــا التــي أدت إلــى الوفــاة أو ســاهمت 

فــي حدوثهــا«. 

1 . :Immediate Cause of Death (COD( األســباب المباشــرة للوفــاة
هــي حالــة المــرض أو اإلصابــة أو التطــورات األخيــرة التــي طــرأت علــى حالــة 
اإلنســان وأدت بشــكل مباشــر للوفــاة.وال يعنــي ذلــك آليــة الوفــاة، حيــث أن 
ــات الفيزيولوجيــة أو الحيويــة أو البيوكيميائيــة  آليــة الوفــاة هــي االضطراب
التــي ســببت الوفــاة )مثــاًل: الســكتة القلبيــة أو توقــف التنفــس(. وال يجــب 

أن تســجل هــذه األعــراض كمســببات مباشــرة للوفــاة. 

األســباب )المتوســطة( الســابقة للوفــاة Intermediate COD: وهــي . 2
األمــراض أو األعــراض التــي ســبقت األســباب المباشــرة للوفــاة وأدت إليهــا. 

ــرض . 3 ــو الم ــي )الكامــن( للوفــاة Underlying COD: وه الســبب األصل
أو اإلصابــة التــي بــدأت بهــا سلســلة األحــداث التــي أدت مباشــرة للوفــاة أو 

ــات القاتلــة.  الظــروف المحيطــة بالحــوادث التــي أدت لإلصاب
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ــى . 4 ــاًء عل ــاة بن ــة الوف ــى لحال ــذي يعط ــف ال ــي التصني ــاة: ه ــة الوف طريق
نــوع األعــراض التــي أدت للوفــاة والظــروف التــي أحاطــت بهــا )علــى ســبيل 
المثــال: وفــاة ناتجــة عــن المــرض، وفــاة ناتحــة عــن القتــل، وفــاة ناتحــة عــن 

االنتحــار، وفــاة مفاجئــة أو غيــر محــددة(.

هيكلية نموذج التبليغ عن وفاة 

تالئــم فــي هيكليتهــا  التبليــغ عــن وفــاة هــو وثيقــة رســمية  نمــوذج  إن 
ــد  ــوذج المعتم ــون النم ــة. ويتك ــة العالمي ــة الصح ــر منظم ــا معايي ومحتواه

فــي فلســطين مــن قســمين: 

قســم البيانــات الديموغرافيــة للمتوفــى: وهــو يشــمل االســم الرباعي . 1
وتاريــخ ومــكان الميــالد والجنــس ومــكان إقامــة المتوفــى، باإلضافــة إلــى 
ــخصية  ــات ش ــات ومعلوم ــن بيان ــك م ــى ذل ــا إل ــاة، وم ــت الوف ــكان ووق م

)محلــق رقــم 1(.

قسم أسباب الوفاة: )ملحق رقم 2(. 2

وهو يحتوي على جزئين:

بشــكل  • المؤديــة  األحــداث  تسلســل  لتســجيل  وهــو  األول:  الجــزء 
ــطر )أ(،  ــي أول س ــاة ف ــر للوف ــبب المباش ــمل الس ــاة وتش ــر للوف مباش

ــزء.  ــذا الج ــن ه ــر )د( م ــطر األخي ــي الس ــاة ف ــي للوف ــبب األصل والس

الجــزء الثانــي »أمــراض أخــرى«: وهــو لتســجيل كل األمــراض واألعــراض  •
واإلصابــات األخــرى التــي كان لهــا دور مهــم فــي الوفــاة ولكنهــا لــم 

تــؤدي كمســبب أصلــي ومباشــر للوفــاة. 

فتــرة المــرض )المــدة التقريبيــة بيــن بــدء المــرض وحــدوث الوفــاة(: وهــذا 
القســم مخصــص لتســجيل الفتــرة بيــن التاريــخ المفتــرض لبدايــة المــرض 
)وليــس تاريــخ تشــخيص المــرض( وتاريــخ الوفــاة. ويجــب أن يســتوفى هــذا 
القســم لــكل مــرض مــن األمــراض أو المســببات المذكــورة فــي الجــزء األول.
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فــي حالــة عــدم معرفــة التاريــخ الدقيــق لبدايــة المرض يجــب أن يتم تســجيل 
التقديــر األقــرب لهــذا التاريــخ. ومــن المقبــول أيضــً أن يتــم تســجيل عبــارة »غيــر 
معــروف« إذا لــم يكــن ممكنــً تحديــد أو تقديــر تاريــخ بدايــة المــرض أو الفتــرة 

الزمنيــة لــه. 

التسجيل الصحيح لسبب الوفاة 

الجزء األول: )تسلسل األحداث واألمراض التي أدت بشكل مباشر للوفاة(

يجب تسجيل كافة تفاصيل التسلسل الزمني لألحداث كالتالي: 

يجــب أن يســتخدم الســطر فقــط إلدخــال معلومــات ســبب واحــد. الســطر . 1
)أ( هــو للســبب المباشــر للوفــاة ولذلــك ال يجــب تــرك هــذا الســطر فارغــً. 

إذا كان تسلســل األحــداث المؤديــة للوفــاة يتكــون مــن حــدث واحــد . 2
فقــط فــإن تعبئــة الســطر )أ( وحــده تكــون كافيــة فــي هــذه الحالــة.

أمــا إذا كان تسلســل األحــداث المؤديــة للوفــاة يتكــون مــن أكثــر من حدث . ٣
واحــد فيجــب ذكــر المــرض أو العــرض الــذي أدى إلــى الســبب المباشــر فــي 
ــرض أو  ــن م ــج ع ــد نت ــدوره ق ــبب ب ــذا المس ــي )ب(. وإذا كان ه ــطر الثان الس

عــرض آخــر فيجــب أن يذكــر الســبب الثالــث فــي الســطر )ج(. 

إن كل مــرض أو عــرض مذكــور فــي الجــزء األول يجــب أن يكــون قــد  •
ــغ. ــي التبلي ــوه ف ــذي يعل ــرض ال ــرض أو الع ــبب الم س

ــى  • ــوي عل ــغ يحت ــن التبلي ــزء األول م ــي الج ــطر ف ــر س ــإن آخ ــي ف وبالتال
المســبب الــذي أدى فــي نهايــة المطــاف للوفــاة. 

علــى الطبيــب أن يحــاول تجنــب أن يكــون نمــط أو شــكل المــوت األخيــر  •
ــل أن  ــن المفض ــل م ــزء األول، ب ــي الج ــجل ف ــد المس ــبب الوحي ــو الس ه
يكــون الســبب عائــد للمــرض أو اإلصابــة أو المســبب الخارجــي الــذي نتــج 

عنــه المــوت. 

إذا تــم تســجيل الفشــل فــي احــد أجهــزة أو أعضــاء الجســم كســبب  •
 Congestive heart failure االحتقانــي  القلــب  فشــل  مثــل:  للوفــاة 
تســجيل  دائمــً  يتــم  أن  يجــب   ،Hepatic failure الكبــدي  أوالفشــل 
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المســببات األصليــة )وفقــً لعلــم أســباب األمــراض Etiology( علــى ســبيل 
المثــال 1 )أ( فشــل القلــب االحتقانــي Congestive heart failure، 1 )ب( 

 .Ischemic cardiomyopathy اإلقفــاري  القلــب  عضلــة  اعتــالل 

أنماط أو أشكال الوفاة التي ال يجب أن تكون أسباب وفاة 

 Asphyxia الضعف اختناق
 Debility

توقف التنفس 
Respiratory Arrest

فشل القلب
Cardiac Failure

الوهن العام
 Asthenia

اإلنهاك
Exhaustion

Shock الفشل الكلويالصدمة
Renal Failure

سكتة دماغية
 Brain Failure

الفشل القلبي
Heart Failure

Syncope الفشل الكبدياإلغماء
Liver Failure

السكتة القلبية 
Cardiac Arrest

الفشل الكبدي 
Hepatic Failure

 Uraemia تبول الدمComa غيبوبة

ــذي أدى  • ــل ال ــي التسلس ــداث ف ــن ٣ أح ــر م ــاك أكث ــة كان هن ــي حال ف
ــي  ــبب األصل ــجيل الس ــطر 1 )د( وتس ــة س ــن إضاف ــاة يمك ــدوث الوف لح
للوفــاة فــي هــذا الســطر، أو مــن الممكــن كتابــة أكثــر مــن عــرض فــي 

ــر. ــن اآلخ ــج ع ــو نات ــا ه ــح أن أحدهم ــع توضي ــد م ــطر واح س

فــي كل الحــاالت ال يجــب أن يتــم تســجيل الســبب المباشــر للوفــاة فــي . ٤
الجــزء الثانــي مــن نمــوذج بــالغ حالــة الوفــاة. 

المــرض  • أو  العــرض  بدايــة  بيــن  للفتــرة  تقديــر  أفضــل  إدخــال  يجــب 
عــرض. أو  مســبب  لــكل  الوفــاة  وحــدوث 

الفتــرة للمســبب المســجل فــي الســطر 1 )أ( يجــب أن ال تكــون أكثــر مــن  •
ــطر 1  ــي األس ــجلة ف ــرى المس ــباب األخ ــن األس ــجلة ألي م ــرة المس الفت

)ب( أو 1 )ج( أو 1 )د(. 

الجزء الثاني )األمراض األخرى(: 

يجــب أن يتــم فــي هــذا الجــزء تســجيل كل األمــراض أو األعــراض األخــرى 
ــل  ــن التسلس ــزءًا م ــن ج ــم تك ــا ل ــاة ولكنه ــدوث الوف ــي ح ــاهمت ف ــي س الت

المســجل فــي الجــزء األول.
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إرشادات عامة الستكمال نموذج التبليغ عن الوفاة

يتــم تســجيلها واضحــة . 1 التــي  الوفــاة  أســباب  تكــون كافــة  أن  يجــب 
تعديــات.  أو  اختصــارات  دون  الفهــم  وســهلة 

يجــب تســجيل أكبــر قــدر ممكــن مــن التفاصيــل حتــى تســاعد فــي . 2
المراجعــة  لألمــراض  الدولــي  للتصنيــف  الصحيــح  الترميــز  اســتخدام 

العاشــرة.

يجــب أن يتأكــد الطبيــب مــن تدقيــق المعلومــات مــع الشــخص الــذي . ٣
يقدمهــا لــه بخصــوص تهجئــة االســم خاصــًة لتلــك األســماء التــي لهــا 
أكثــر مــن طريقــة كتابــة واحــدة )مثــل عبدالــرزاق أو عبدالــرازق، نــورة أو 

ــورا(. ن

ــجيل . ٤ ــم تس ــب أن يت ــات أو التســمم يج ــاالت الحــوادث أو اإلصاب ــي ح ف
ــاة. ــي للوف ــبب األصل ــة الس ــي خان ــي ف ــبب الخارج الس

إذا كان ســبب الوفــاة غيــر معــروف حتــى بعــد التحقيــق فــي الحالــة . ٥
“غيــر معــروف”. يمكــن تســجيل 

تحويــل حــاالت الوفــاة إلــى الطبيــب الشــرعي: يجــب اإلشــارة الــى تحويــل . ٦
الحالــة للطبيــب الشــرعي فــي الحــاالت التاليــة: 

سبب الوفاة غير معروف. –

ــا  – ــة أو فيه ــر طبيعي ــراض غي ــن أع ــف أو ع ــن عن ــت ع ــاة نتج ــة الوف حال
ــا. ــتبه به ــروف مش ظ

احتمال حدوث الوفاة بسبب حادثة معينة )عند حدوثها(. –

احتمــال حــدوث الوفــاة بســبب مــرض أو إصابــة مرتبطــة بمهنــة أو  –
عمــل المتوفــى. 

احتمال حدوث الوفاة بسبب اإلجهاض.  –

أثنــاء عمليــة جراحيــة أو قبــل التعافــي مــن تأثيــر  – حــدوث الوفــاة 
تشــخيصي. أو  عالجــي  طبــي  لتدخــل  كنتيجــة  التخديــر 
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احتمال حدوث الوفاة بسبب انتحار.  –

حــدوث الوفــاة أثنــاء أو بعــد فتــرة وجيــزة مــن االعتقــال لــدى الشــرطة  –
أو فــي الســجن.

عدم الدقة في استكمال نموذج التبليغ عن وفاة.. ٧

ــة  ــتكمال عملي ــد اس ــدث عن ــي تح ــائعة الت ــاء الش ــض األخط ــي بع ــا يل وفيم
ــاة:  ــباب الوف ــن أس ــغ ع التبلي

تســجيل آليــة حــدوث الوفــاة فقــط: إن تســجيل األعــراض مثــل  –
نقــص األكســجين أو الســكتة القلبيــة أو توقــف التنفــس أو فشــل 
جهــاز التنفــس كأســباب أصليــة للوفــاة ال يســاهم فــي توفيــر بيانــات 

ــً.  ــدة طبي ــات مفي وإحصائي

التســجيل الخاطــئ لتسلســل األحــداث التــي أدت للوفــاة: يجــب  –
أن يكــون التسلســل منطقــي مــن ناحيــة التسلســل الزمنــي وكذلــك 

.Pathophysiology مــن ناحيــة علــم وظائــف األعضــاء المرضــي

ــة  – ــى الكتاب ــرص عل ــب الح ــح(: يج ــر الواض ــروء )غي ــر المق ــط غي الخ
بخــط مفهــوم ومقــروء وواضــح. 

قــد  – المختصــرة  الكلمــات  إن  المختصــرة:  الكلمــات  اســتخدام 
ــبيل  ــى س ــبب. عل ــن مس ــر م ــود ألكث ــى أو تع ــن معن ــر م ــل أكث تحم
المثــال: االختصــار MI قــد يعــود الحتشــاء عضلــة القلــب )الذبحــة 
إلــى عــدم الكفــاءة التاجيــة.  أو   Myocardial infarction القلبيــة( 

Mitral incompetence

الكافــي: علــى ســبيل  – بالشــكل  الوفــاة  أســباب  عــدم تحديــد 
بــه الســرطان أو  ابتــدأ  الــذي   primary siteالمثــال الموقــع األولــي

العــدوى(.  مســبب 

عــدم كفايــة التفاصيــل حــول ظــروف الوفــاة: علــى ســبيل المثــال:  –
مــكان اإلصابــة وطريقــة المــوت )حــادث ســير، وقــوع مــن مــكان 

ــع(.  مرتف
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عدم تسجيل الفترات التقريبية بين بداية المرض والوفاة.  –

الديموغرافيــة  – البيانــات  دقــة  عــدم  أو  اســتكمال  عــدم 
ــالد،  ــخ المي ــة، تاري ــكان اإلقام ــل م واالجتماعيــة حــول المتوفــى: مث

إلــى ذلــك.  الحمــل ومــا  الجنــس وحالــة 

إرشادات لتسجيل حاالت محددة. 8

المسنون. 1

يجــب أن يتــم تســجيل تسلســل أســباب الوفــاة للمتوفــى المســن 
بأكبــر قــدر ممكــن مــن الوضــوح والتحديــد. فهنــاك مصطلحــات ال 
يكــون لهــا قيمــة فعليــة فــي الجــزء الخــاص بأســباب الوفــاة فــي 
الشــيخوخة  مثــل:  المســن  للمتوفــى  وفــاة  عــن  التبليــغ  نمــوذج 
أو   Old ageأو العمــر الكبيــر Ill-health Senility أو اعتــالل الصحــة 
التقــدم فــي الســنAdvanced age، خاصــًة أن المعلومــات حــول عمــر 
ــدوث  ــد ح ــوذج. عن ــي ذات النم ــرى ف ــة أخ ــي خان ــجل ف ــى تس المتوف
عــدد مــن األعــراض أو األمــراض التــي تــؤدي للوفــاة يجــب علــى الطبيــب 
ــة  ــة المهني ــره الطبي ــة نظ ــن وجه ــف م ــدًا يص ــاًل واح ــار تسلس أن يخت
العمليــة التــي انتهــت بالوفــاة بالشــكل األمثــل، وأن يضــع كل مــا دون 

ــي(. ــزء الثان ــرى )الج ــراض األخ ــة األم ــن جزئي ــل ضم ــذا التسلس ه

األطفال حديثي الوالدة . 2

الوفــاة لألطفــال حديثــو  أســباب  يتــم تســجيل تسلســل  أن  يجــب 
الــوالدة بأكبــر قــدر ممكــن مــن الوضــوح والتحديــد. وال يجب اســتخدام 
الطفــل  أســباب وفــاة  Premature دون توضيــح  “خــداج”  مصطلــح 
ــل  ــا تسلس ــدأ به ــي ب ــوالدة الت ــروف ال ــجل ظ ــب أن تس ــل يج ــدج. ب الخ
األحــداث التــي أدت للوفــاة ووضــع الطفــل حديــث الــوالدة فــي نمــوذج 
الزجاجــي  الغشــاء  المثــال: مــرض  التبليــغ عــن وفــاة )علــى ســبيل 
ــالل  ــوالدة خ ــبب ال ــداج بس ــة الخ Hyaline membrane disease نتيج
األســبوع الثامــن والعشــرون مــن الحمــل الناتجــة عــن تمــزق المشــيمة 

Placental abruption الناتجــة عــن رضــة لبطــن األم(. 
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النساء الحوامل. 3

يعتبــر معــدل وفيــات األمومــة Maternal mortality rate مؤشــرًا 
فهــو  والعالــم،  فلســطين  فــي  الصحــة  مؤشــرات  مــن  هامــً 
ــة  ــرف حال ــة. وتع ــة الصحي ــام الرعاي ــة كل نظ ــدى نجاع ــكاس لم انع
ــوالدة أو  ــاء ال ــل أو أثن ــاء الحم ــرأة أثن ــاة الم ــا وف ــة” بأنه ــاة األموم “وف
خــالل ٤2 يومــً مــن تاريــخ الــوالدة بغــض النظــر عــن مــدة وتاريــخ بدايــة 
الحمــل، وتكــون هــذه الوفــاة أي ســبب لــه عالقــة بالحمــل أو ناتجــة 
ــن  ــة ع ــة ناتج ــباب عرضي ــس ألس ــن لي ــل، ولك ــة الحم ــوء رعاي ــن س ع

ــل. ــا بالحم ــة له ــة ال عالق ــوادث معين ح

في سن اإلنجاب. 4

وبالنســبة لحــاالت الوفــاة للنســاء فــي ســن اإلنجــاب فيجــب تســجيل 
مــا إذا كانــت المتوفــاة حامــاًل أو مــا حدثــت الوفــاة خــالل )فتــرة 
النفــاس( أي خــالل ٤2 يومــً مــن يــوم الــوالدة )الوضــع(. وتعتبــر هــذه 
ــة  ــة لمعرف ــات خاص ــراء تحقيق ــا إج ــث يتبعه ــة حي ــة هام المعلوم
التــي  تــؤدي لوفيــات األمومــة، وتحديــد العوامــل  التــي  العوامــل 
للحــد مــن  أو  لمنــع  الضروريــة  اإلجــراءات  يمكــن تجنبهــا، وإتخــاذ 

حــدوث حــاالت الوفــاة الشــبيهة فــي المســتقبل.
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أمثلــة جيــدة فــي كيفيــة تعبئــة أســباب الوفــاة فــي 
التبليــغ عــن وفــاة 

ــباب  ــم أس ــة قس ــة تعبئ ــق لكيفي ــم أعم ــى فه ــة عل ــة التالي ــاعد األمثل ستس
الوفــاة فــي نمــوذج التبليــغ عــن الوفــاة

المثال رقم )1(: مثال على تسلسل أحداث وفاة مقبول )في الجزء األول(

توفــي مريــض بســبب نزيــف دماغــي ناتــج عــن نقائــل )انتشــار ســرطاني( إلــى 
الدمــاغ ناتجــة عــن ورم خبيــث ابتــدأ فــي القصبــة الهوائيــة الرئيســية اليســرى. 

يجب تسجيل هذه المسببات كالتالي: 
 

 

إن الســبب األصلــي للوفــاة فــي هــذه الحالــة هــو ســرطان الخاليــا الحرشــفية فــي 
القصبــة الهوائيــة الرئيســية اليســرى. 

 Intracerebral 1 )أ( نزيــف دماغــي
 haemorrhage Haemorr Haem

الــذي أدى مباشــرة  العــرض  أو  المــرض 
للوفــاة

1 )ب( نقائــل )انتشــار ســرطاني( إلــى السبب المتوسط السابق للوفاة

Cerebral metastases الدمــاغ

الحرشــفية  الخاليــا  ســرطان  )ج(   1
الرئيســية  الهوائيــة  القصبــة  فــي 

اليســرى 
 Squamous cell carcinoma of the

left main bronchus

السبب األصلي )الكامن( للوفاة 
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المثال رقم )2(: األمراض االخرى التي ساهمت في حدوث الوفاة

ــاة  ــدوث الوف ــرع ح ــد س ــكري ق ــون داء الس ــن أن يك ــن الممك ــال، م ــبيل المث ــى س عل
فــي حالــة المريــض المذكــور فــي المثــال )1(، وفــي هــذة الحالــة يجــب اســتيفاء 

األســباب كالتالــي: 

 

 

المــرض أو العــرض الــذي أدى مباشــرة 
ــاة للوف

 Intracerebral 1 )أ( نزيــف دماغــي
 Haemorrhage

ســرطاني( السبب المتوسط السابق للوفاة )انتشــار  نقائــل  )ب(   1
Cerebral metastases إلى الدمــاغ

السبب األصلي )الكامن( للوفاة 

األمــراض األخــرى التــي ســاهمت فــي 
حــدوث الوفــاة

Diabetes mellitus 2. داء السكري

الحرشــفية  الخاليــا  ســرطان  )ج(   .1
الرئيســية  الهوائيــة  القصبــة  فــي 

اليســرى 

 Squamous cell carcinoma of the
left main bronchus
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المثال رقم )٣(: 

رجــل يبلــغ مــن العمــر ٥0 عامــً تــم إدخالــه للمستشــفى بســبب ألــم شــديد 
فــي الصــدر. تخطيــط القلــب أظهــر حــدوث ذبحــة قلبيــة فــي الجــدار الســفلي 
ــد  ــوم واح ــد ي ــب Extensive myocardial infarct of inferior wall. بع للقل
 Ventricular مــن بدايــة األلــم فــي الصــدر تطور لــدى المريــض رجفــان بطينــي
ــرض  ــي م ــخ ف ــى تاري ــور. وكان للمتوف ــى الف ــه عل ــى وفات fibrillation أدى إل
القلــب اإلقفــاري Ischemic heart disease لثــالث ســنوات باإلضافــة إلــى 

مرحلــة متقدمــة مــن داء الســكري النــوع الثانــي لســنتين. 

ــي  ــاة ف ــي أدت للوف ــداث الت ــي لألح ــل المنطق ــاه التسلس ــدول ادن ــن الج يبي
الجــزء األول مــن نمــوذج بــالغ حالــة الوفــاة، حيــث يجــب تســجيل داء الســكري 
فــي الجــزء الثانــي “األمــراض األخــرى” إذا ارتــأى الطبيــب المشــرف أن الســكري 

قــد ســاهم فــي حــدوث الوفــاة ولكنــه لــم يكــن المســبب المباشــر لهــا. 

التشخيصسبب الوفاة
فترة 

المرض

ICD10
التصنيف الدولي 

لألمراض
المراجعة العاشرة

السبب المباشر 
للوفاة

أ
الرجفان البطيبني 

Ventricular fibrillation
فوري

بنتيجة من

ذبحة قلبية )احتشاء الجدار 
 Extensive )السفلي للقلب

 myocardial infarct of
inferior wall

يوم واحد 

جنتيجة من

نتيجة من 
المرض األصلي

د
مرض القلب اإلقفاري 

 Ischemic heart disease
٣ سنوات

أمراض أخرى
داء السكري النوع الثاني 

 2 Diabetes Mellitus type
سنتين



1٦

المثال رقم )٤(: 

ســيدة تبلــغ مــن العمــر ٥0 عامــً وجــد لديهــا حصــى المــرارة منــذ ٥ أيــام. 
وأدخلــت للمستشــفى بســبب الحــرارة وألــم فــي المربــع العلــوي األيمــن 
منــذ يــوم واحــد. تــم تشــخيص حالتهــا علــى أنهــا التهــاب مــرارة حــاد وتــم 
عمــل عمليــة اســتئصال مــرارة لهــا. بعــد العمليــة تطــورت حالتهــا لتعانــي مــن 
انســداد رئــوي بعــد مــرور ٣ أيــام علــى العمليــة. وتوفيــت الســيدة بعــد ذلــك 

بيــوم واحــد. 

فترة التشخيصسبب الوفاة1٧.
المرض

ICD10
التصنيف الدولي 

لألمراض
المراجعة 

العاشرة

السبب المباشر 
أللوفاة

انسداد رئوي 
 Pulmonary

embolism
يوم واحد

استئصال المرارةبنتيجة من
Cholecystectomy٤ أيام

جنتيجة من

نتيجة من المرض 
داألصلي

حصى مع التهاب 
 Calculus of المرارة
 Gallbladder with

Cholecystitis

٥ أيام 

أمراض أخرى



1٧

المثال رقم )٥(: 

ســيدة تبلــغ مــن العمــر 80 عامــً أدخلــت للمستشــفى بســبب بدايــة مفاجئــة 
ــود  ــة وج ــعة المقطعي ــرت األش ــى. وأظه ــة اليمن ــي الجه ــي ف ــلل نصف لش
نزيــف تحــت قشــري داخــل المــخ. وتفاقمــت حالتهــا لتعانــي مــن نزلــة التهــاب 
ــد  ــت الوفــاة بع ــم حدث ــفى، ث ــا للمستش رئــوي بعــد ٤ أســابيع مــن دخوله
يوميــن مــن هــذا التطــور. كمــا أنهــا كانــت تعانــي مــن ارتفــاع ضغــط الــدم إال 

أنــه كان تحــت الســيطرة باألدويــة منــذ ٥ ســنوات. 

يتــم تســجيل التسلســل المنطقــي لألحــداث المؤديــة للوفــاة كمــا هــو مبيــن 
فــي الجــدول أدنــاه. ويجــب تســجيل ضغــط الــدم فــي الجــزء الثانــي “األمــراض 

األخــرى” إذا ارتــأى الطبيــب أنــه قــد ســاهم فــي حــدوث حالــة الوفــاة. 

فترة التشخيصسبب الوفاة1٧.
المرض

ICD10
التصنيف الدولي 

لألمراض
المراجعة العاشرة

السبب المباشر 
التهاب رئوي أللوفاة

Pneumoniaيومان

بنتيجة من

نزيف تحت 
قشري داخل 

 Subcortical المخ
 intracerebral
haemorrhage

٤ أسابيع

جنتيجة من

نتيجة من 
دالمرض األصلي

ارتفاع ضغط الدم أمراض أخرى
Hypertension ٥ سنوات

ولكــن إذا رأى الطبيــب أن ارتفــاع ضغــط الــدم هــو الســبب فــي النزيــف تحــت 
القشــري فــي المــخ فيجــب تســجيل ارتفــاع ضغــط الــدم فــي خانــة الســبب 

األصلــي للوفــاة. 



18

فترة التشخيصسبب الوفاة1٧.
المرض

ICD10
التصنيف الدولي 

لألمراض
المراجعة العاشرة

السبب 
التهاب رئوي أالمباشر للوفاة

Pneumoniaيومان

بنتيجة من

نزيف تحت 
قشري داخل 

 Subcortical المخ
 intracerebral
haemorrhage

٤ أسابيع

جنتيجة من

نتيجة من 
ارتفاع ضغط الدم دالمرض األصلي

Hypertension ٥ سنوات

أمراض أخرى



1٩

المثال رقم )٦(: 

ــة  ــة المكثف ــدة العناي ــي وح ــي ف ــوم، توف ــره 20 ي ــوالدة عم ــث ال ــل حدي طف
لألطفــال حديثــي الــوالدة. وكان الطفــل قــد ولــد فــي عمليــة قيصيريــة 

طارئــة نتيجــة النفصــال مشــيمة األم. 

فــي وحــدة العنايــة المكثفــة لألطفــال حديثــي الــوالدة تــم تشــخيص حالــة 
الطفــل بإصابتــه باعتــالل دماغــي أقفــاري، ولكــن بعــد ٧ أيــام تفاقمــت حالتــه 
ــة التهــاب رئــوي شــديدة ولــم يســتجب للمضــادات الحيويــة.  وعانــى مــن نزل

وتســبب االلتهــاب األخيــر فــي القصبــة الهوائيــة ســحايا وانفلزنــزا. 

فترة التشخيصسبب الوفاة1٧.
المرض

ICD10
التصنيف الدولي 

لألمراض
المراجعة العاشرة

السبب المباشر 
أللوفاة

التهاب رئوي بسبب 
المستدمية النزفية 

 Haemophilus
 Influenzae

Pneumonia

أسبوعين 

بنتيجة من

اعتالل الدماغ 
اإلقفاري 

 Ischemic
 Encephalopathy

شهر واحد

جنتيجة من

نتيجة من 
دالمرض األصلي

انفصال المشيمة 
 Abruptio
Placentae

شهر واحد

أمراض أخرى

مــن الممكــن أن تكــون حالــة الــوالدة )أو حالــة األم أثنــاء الحمــل( هــي الســبب 
األصلــي للوفــاة لألطفــال حديثــي الــوالدة. 
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المثال رقم )٧(: 

رجــل فــي التاســعة والثالثيــن مــن العمــر قــام بشــنق نفســه بإســتخدام 
حــزام، وجــد ميتــً ولــم تنجــح محــاوالت إســعافه. فــي التحقيــق حــول أســباب 

ــنوات.  ــس س ــذ خم ــاب من ــن اإلكتئ ــي م ــه كان يعان ــن ان ــاة تبي الوف

فترة التشخيصسبب الوفاة1٧.
المرض

ICD10
التصنيف الدولي 

لألمراض
المراجعة العاشرة

السبب المباشر 
أللوفاة

الشنق
Hanging

X70فورًا

بنتيجة من

جنتيجة من

نتيجة من 
إكتئاب دالمرض األصلي

Depression
خمس 
F32سنوات
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المثال رقم )8(: 

فتــاة فــي العشــرين مــن عمرهــا أصيبــت بكســور فــي األضــالع، وتمزقــات فــي 
الرئــة والطحــال بســبب حــادث ســير، وتوفيــت نتيجــة النزيــف الشــديد. 

فترة التشخيصسبب الوفاة1٧.
المرض

ICD10
التصنيف 

الدولي لألمراض
المراجعة 

العاشرة

السبب 
المباشر 

للوفاة
أ

تمزقات في الرئة 
والطحال

 Lung and Spleen 
 Lacerations

S36فورًا

بنتيجة من
كسر في األضالع 

 Rib Fractures
S22فورًا

جنتيجة من

نتيجة من 
حادث سير Road دالمرض األصلي

Traffic AccidentفورًاV49
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المثال رقم )٩(: 

إمــرأة فــي التســعين مــن العمــر، ســقطت فــي دار المســنين وكســر عظــم 
وركهــا األيســر. بعــد ثالثــة أســابيع حــدث لديهــا ألــم فــي ربلــة )بطــة( الســاق 
ــى  ــت عل ــي وتوفي ــس فجائ ــق تنف ــا ضي ــدث له ــد ح ــوم واح ــد ي ــر، وبع األيس

الفــور. 

فترة التشخيصسبب الوفاة1٧.
المرض

ICD10
التصنيف الدولي 

لألمراض
المراجعة العاشرة

السبب 
المباشر 

للوفاة
أ

إنسداد رئوي
 Pulmonary
 Embolism

I26فورًا

بنتيجة من
تخثر األوردة العميقة

 Deep Vein
 Thrombosis

I82يوم واحد

جنتيجة من
كسر الورك

Hip Fracture
ثالثة 

S72أسابيع

نتيجة من 
المرض 
األصلي

السقوط Fallen د
 Down

ثالثة 
W19أسابيع



2٣

المثال رقم )10(: 

رجــل عمــره ٤0 ســنة يعمــل فــي الحــدادة عانــى مــن حــروق مــن الدرجــة 
الثانيــة والثالثــة غطــت 80% مــن جســده، نقــل إلــى المستشــفى للعــالج ولكــن 
ــب  ــدث أصي ــوم ح ــا بي ــم بعده ــوي ث ــل كل ــه فش ــدث لدي ــام ح ــة أي ــد أربع بع
بإلتهــاب رئــوي، وتوفــي بعــد ثمانيــة أيــام بتجرثــم دم ناتــج عــن الحــروق التــي 

اصيــب بهــا. 

فترة التشخيصسبب الوفاة1٧.
المرض

ICD10
التصنيف الدولي 

لألمراض
المراجعة العاشرة

السبب المباشر 
أللوفاة

تجرثم دم
 Sepsis

A41فورًا

بنتيجة من
إلتهاب الرئة
Pneumonia

٣J18 أيام

جنتيجة من
فشل كلوي

Renal Failure
٤N17 أيام

نتيجة من 
8T31 ايام الحروق Burns دالمرض األصلي
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2٧

ملحق رقم )٣(

قائمة الفحص والتحقق الخاصة بجودة نموذج التبليغ عن واقعة وفاة

مكتملالبيانات الديموغرافية )العناصر 1 – 10(

المعلومــات األخــرى المتعلقــة بالوفــاة )تاريــخ ومــكان الوفــاة وتاريــخ 
مكتملةالتبليــغ عنهــا ومــا إلــى ذلــك( )العناصــر 10-1٤(

جزء سبب الوفاة ) رقم 1٧(

مكتوب بشكل صحيحالسبب المباشر للوفاة 

مكتوب بشكل صحيحالسبب الكامن )الرئيسي( )األصلي( للوفاة 

غير مكتوبةطريقة الوفاة 

صحيحتسلسل األحداث

نعمعدم إستخدام مصطلحات عامة وغير محددة 

نعمعدم كتابة أسباب سريريا غير محتمل أن تؤدي للوفاة

التغييــرات / التعديــالت التــي أجريــت تمــت مــن خــالل رســم خــط علــى 
نعمالنــص المعــدل وليــس اســتخدام مائــع التصحيح

نعمعدم إستخدام اإلختصارات

نعممدة األحداث مكتوبة 

نعمتوجد وحدات محددة للعمر )سنة/شهر/يوم(

نعمالكتابة مفهومة 

نعمعدم كتابة أكثر من عرض أو مسبب في السطر الواحد 

مكتوبة بشكل صحيحاألعراض المرافقة 

تفاصيــل   ،External cause خارجيــة  أســباب  عــن  الناتجــة  للوفيــات 
مكتوبــة نعمإضافيــة 

نعمللوفيات الناتجة عن األورام، تفاصيل إضافية مكتوبة

مكتملةمعلومات حول النساء في سن اإلنجاب )العنصر رقم 18( 

مكتملةمعلومات حول الطبيب الذي كتب التبليغ )العنصر رقم 1٩(

أخطاء أخرى: حدد






