
لیست کدهاي پوچ و غیر ممکن که نبایستی استفاده شوند
انتخاب شدهعلت فوتکد علتانتخاب شدهفوتعلت کد علت
R09.2Respiratory arrestI46Cardiac arrest
R 54Senilityبدون زوال عقلسن کهولتA40 –A4lSepticaemia
I 26Pulmonary EmbolismJ 81Pulmonaryoedema
I 15secondary HypertensionI 95.9Hypotension

I99سایر بیماري هاي گردش خون بدون ذکر جزئیاتI49.9
Cardiac arrhythmia

C 76نئوپالسم بدخیم سایر مواضع، مواضع نامشخصC 80نئوپالسم بدخیم بدون موضع مشخص

R 69
unknown and Unspecified of

morbidity
D 65DIC

I Iبیماري قلبی نامشخص51.9 50Heart failure

A 48.3Toxic shock syndromeI 70
مانی استفاده می شود که شراین تنها زتصلب

و شرایط دیگري را نتوان نام بردهیچ بیماري 

I 25.2
کد جایگزینانفارکتوس میوکارد قدیمی

I 25.8
R 09.0Asphyxia

I 65

رگ هاي واقع در جلوي مغز سرخانسداد و تنگی 
که منجر به انفارکتوس مغزي نشده است

: کد جایگزین 
I 63

I 66
رگ هاي مغز که منجر به انسداد و تنگی سرخ

:کد جایگزین انفارکتوس مغزي نشده است
I 63

F 10– F
19

اختالالت روانی و رفتاري ناشی از مصرف داروي 
علت کد مربوطبه :جایگزین مؤثر بر روان

خارجی مصرف دارو
J96.0 نارسایی حاد تنفسی

I 23

عوارض ایجاد شده متعاقب انفارکتوس حاد عضله 
قلب    

 کد جایگزین :I 21) انفارکتوس حاد عضله
)      قلب

)انفارکتوس بعدي عضله قلب(I 22و 

I 24.0

ایجاد لخته در عروق کرونر بدون این که به بروز  
:کد جایگزین انفارکتوس قلبی منجر شود 

I )                 انفارکتوس حاد عضله قلب(21
)انفارکتوس بعدي عضله قلب(I 22و

j 96.9 نارسایی تنفسی که در جاي دیگر طبقه بندي
j06.0-j06.9نشده است، نامشخص  

نواحی متعدد و نامشخص عفونت حاد با 
دستگاه تنفسی فوقانی

Z00-Z99
عوامل مؤثر در وضعیت بهداشتی مراجعه به مرکز 

خدمات بهداشتی
O08

عوارض و مشکالت متعاقب سقط جنین و 
کد جایگزین حاملگی نابجا و حاملگی موالر

O00آن بایستی از کدهاي  – O 07 استفاده
شود

F70-F79عقب ماندگی ذهنیZ86.4
از نظر اعتیاد به مواد روان گردانسابقه شخص

در گذشته
صفحه اول

لیست کدهاي پوچی که نبایستی استفاده شوند



علت فوت انتخاب شدهکد علت فوت انتخاب شدهکد 

S00-T98

Fracture   and  injury  and  poisoning
and certain other consequences of

external causes

P 70.3 – P
72.0

و
P 72.2 – P 74

اختالالت ناپایدار متابولیکی و غدد درون ریز 
در صورتی که علت دیگري ویژه جنین و نوزاد

P 96.9گزارش نشده بوداز کد جایگزین 
استفاده شود

R 57ShockR 40.2Coma

R00 – R
به جز 99

R
سندرم (95

مرگ 
ناگهانی 

)نوزاد

Q 24.9....مانند تب وعالئم و نشانه ها 
مخصوص (قلبی مادرزادي نامشخص ناهنجاري

)نوزادان

:چند نکته

 شرایطی که پس از عمل جراحی براي فرد ایجاد می شود نبایستی به عنوان علت زمینه اي مرگ انتخاب شود بلکه شرایط
.انتخاب شوداولیه اي که منجر به عمل جراحی شده است بایستی به عنوان علت زمینه اي 

براي علت مرگ و میر نوزادان شرایطی همچون نارسایی قلبی، خفگی یا فقدان اکسیژن نبایستی استفاده  شود.

 پارگی زودرس غشاء یا زایمان زودرس به عنوان یک کد مادري انتخاب می شوند و نبایستی به عنوان علت مرگ نوزاد
.انتخاب شود

 کدهايY 90 – Y 98نبایستی استفاده شود.

صفحه دوم


