
واز نحوه تکمیل صحیح علت فوت، ج

دفن و مالحظات قانونی مربوطه 

دکتر بهزاد غضنفری پور

متخصص پزشکی قانونی
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صدور گواهی برای افراد فوت شده

گواهی فوت. 1

جواز دفن. 2
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تفاوت گواهی فوت و جواز دفن

حيات هتائيد فوت فرد و عدم امكان بازگشت وی ب: تعريف گواهی فوت
.بوده و مجوزی برای دفن جسد نمی باشد

اتبرگه ای است كه توسط پزشك براساس مقرر: تعريف جواز دفن
.می باشدمربوطه تنظيم گرديده و به اعتبار آن دفن جسد مجاز
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صدور جواز دفن برای پزشكان بالمانع است

:اگر همه شرايط ذيل وجود داشته باشد

 باشد( شناس)هويت متوفی مشخص.

رگبا بررسی موضوع و معاينه جسد برای پزشك مسجل شود كه م
.وی با علل طبيعی بوده است

باط بابستگان تقاضای صدور جواز دفن را داشته و شكايتی در ارت
.فوت وی نداشته باشند

مرگ وی مشمول موارد ارجاع به پزشكی قانونی نباشد.
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تعريف مرگ طبيعی

پيری و مرگی كه به دنبال اختالل عملكرد ارگان های بدن ناشی از
.يا بيماری رخ داده و عوامل خارجی در آن دخالت نداشته باشند

5



فهرست مواردی كه بايد جهت صدور جواز دفن به 
سازمان پزشكی قانونی ارجاع گردند

.مرگ به دنبال اقدام به قتل. 1

.مرگ به دنبال اقدام به خودكشی. 2

.(اعم از درگيری فيزيكی و يا لفظی)مرگ به دنبال هرگونه منازعه . 3

ه به هر شكل و با هر فاصله زمانی از حادثه ك) مرگ به دنبال حوادث ترافيكی . 4
.(مرگ رخ دهد

...(.شيميايی، دارويی، گازگرفتگی و )مرگ به دنبال مسموميت . 5

...(.مخدر، روانگردان، توهم زا و )مرگ به دنبال سوء مصرف مواد . 6

قوط ، غرق شدگی، سرمازدگی، گرمازدگی،سگرفتگی،سوختگیمرگ متعاقب برق. 7
...از ارتفاع و 
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فهرست مواردی كه بايد جهت صدور جواز دفن به 
سازمان پزشكی قانونی ارجاع گردند

...(.حوادث شغلی، مواد آالينده محيط كار و )مرگ ناشی از كار . 8

مرگ در زندان يا بازداشتگاه. 9

...پادگان، خوابگاه و مرگ در مراكز اقامت جمعی مانند آسايشگاه، پرورشگاه، اردوگاه،. 10

.مرگ ناشی از اقدامات تشخيصی و درمانی. 11

حين زايمان يا مرگ مادر ناشی از اقدامات تشخيصی و درمانی در حين بارداری،. 12
.متعاقب زايمان و يا سقط جنين

.مرگ حين يا متعاقب ورزش . 13

.مرگ های ناگهانی، غير منتظره و غير قابل توجيه. 14

7



فهرست مواردی كه بايد جهت صدور جواز دفن به 
سازمان پزشكی قانونی ارجاع گردند

.مرگی كه شكايت از كسی در آن وجود داشته باشدهر. 15

.هر نوع مرگ مشكوك و مرگ با علل ناشناخته. 16

.هر نوع مرگ افراد ناشناس و مجهول الهويه. 17

.هر نوع مرگی كه احتمال جنحه يا جنايت در آن برود. 18

.مرگ ناشی از حوادث غير مترقبه. 19
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برخی موارد خاص صدور جواز دفن

اتباع بيگانه

افراد بدون شناسنامه

افراد دارای شناسنامه كه شناسنامه آنها در دسترس نيست

 ساعت 24زير
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تعيين علت فوت بصورت دقيق

(تشريحی)كالبد گشايی

(سرولوژی و ژنتيكآسيب شناسی،سم شناسی،)نمونه برداری

اطالعات تكميلی

 مدارك بالينی
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تعيين علت فوت بر اساس مدارك مدون

فتداين حالت به طور عمده در موارد بستری در بيمارستان اتفاق می ا.

شد قابلدر صورتی كه پرونده بيمارستانی بطور دقيق تكميل شده با
.استفاده است

 مرگ ها در بيمارستان رخ می دهد40%در ايران.
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تععين علت فوت با استفاده از اطالعات ناقص

قابل اعتماد از سوابق پزشكی متوفی وجودمنابع اطالعاتی كافی و
.ندارد

از روش كالبد گشايی شفاهی استفاده می كنيم:
نشانه ها را می شناسند و خوب عنوان افراد خانواده متوفی عالئم و

.كنندمی
تنگیسرفه وبثورات پوستی،ساله با تب،12مرگ يك جوان :مثال
.ولی نمی تواند سكته قلبی ومغزی باشدبيماری عفونی=نفس

درصدی از مرگ ها در هاله ابهام است.
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كالبد گشايی شفاهی

ت مجموعه سواالت هدفمند كه در پايان، پرسش گر را به تشخيص عل
.مرگ در حد گروه های كلی و يا زير گروه های شايع هدايت می كند

تعيب اين روش محدوديت های زياد در تشخيص علت مرگ اس: نكته.
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Cause of death علت مرگ

Mode of death تابلوی مرگ

Manner of death مرگنحوه 
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Cause:

◦ Any injury or disease that produces a  physiological 

derangement in the body that  results in the death 

of the individual (gunshot  wound, atherosclerosis, 

adenocarcinoma of lung)
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تابلوی فوت

تعريف:

.وضعيت فيزيوپاتولوژيكی است كه به هنگام فوت وجود دارد

مثال:

خونريزی و هيپوولمی، ،ARDS،DICاز تابلوهای فوت می توان به
.رداشاره ك... آريتمی قلبی، نارسايی قلبی، نارسايی تنفسی و 
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ژيك فرد در حضور حداقل يكی از موارد فيزيوپاتولو"علت فوت هر چه باشد معموال
.فوق الذكر فوت می كند

ولوژيك روشن است كه علل مختلف فوت می توانند منجر به يك وضعيت فيزيوپات
.واحد شده و با آن تابلو منجر به فوت بيمار شوند

.ايجاد شود... برای مثال هيپوولمی می تواند در اثر خونريزی، اسهال شديد و 

ات فاحش ذكر تابلوی فوت مانند هيپوولمی به تنهايی به عنوان علت فوت از اشتباه
.و شايع می باشد
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علت فوت

تعريفطبقWHOآسيبوناخوشیهایوضعيتها،بيماریهمهازاستعبارت
تعريفاين.استكردهكمكآنوقوعبهياواندشدهمرگبهمنجرخودكههايی

.گيردمیبردرنيزراهاخشونتياسوانحوحوادثوقوعشرايطهمچنين

 ،اد زنجيره بالفاصله يا با ايجبه عبارتی ديگر، علت فوت عاملی است كه پس از وقوع
.  منجر به فوت می شودای از تغييرات فيزيوپاتولوژيك 

ارد روشن است كه علت فوت در ابتدای اين زنجيره قرار دارد و با حذف آن بقيه مو
.رخ نخواهد داد
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نحوه فوت

 شرايطی است كه علت فوت در آن ايجاد می گردد: نحوه فوت.

يا ممكن است شرايط ايجاد علت فوت يك عامل طبيعی يا حادثه
.اقدام به خودكشی و يا قتل باشد
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 د درج در بن)می توان از تابلو فوت شروع كرد بديهی است جهت درج علت فوت
بعد از آن علت( درج در بند ب)و سپس عامل ايجاد كننده آن را ذكر نمود ( الف

.تكميل شود( درج در بند ج. )نهايی كه باعث بقيه موارد شده است

 در مواردی ممكن است علت فوت محدود به بند الف و ب و حتی تنها محدود به
.بند الف گردد

لت درصورتيكه علت فوت محدود به بند الف و ب شود، مورد ذكر شده در بند ب ع
.نهايی فوت خواهد بود

در بند ب علت درصورتيكه علت فوت محدود به بند الف و ب شود، مورد ذكر شده
.نهايی فوت خواهد بود

تابلوی فوت اگر علت فوت محدود به بند الف باشد در آنصورت بند الف نمی تواند
.باشد
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مالحظات قانونی

نه گواهی فوت هرگو"با عنايت به اهميت امر خطير گواهی نويسی، خصوصا
ون مقرر در قانمجازات های كيفری صدور گواهی خالف واقع می تواند عالوه بر 

صادره توسط سازمان محكوميت های انتظامی و ...( حبس، جزای نقدی و )
.دنظام پزشكی را نيز برای پزشك صادر كننده گواهی در برداشته باش

ز در موارد مرگ همزمان اعضای يك خانواده بايستی به تقدم و تأخر فوت ني
.توجه شود
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مسئوليت پزشك در قبال جواز دفن
تشخيص هويت متوفی

اعالم وقوع مرگ

تعيين علت فوت

تكميل جواز دفن

صدور جواز دفن به منزله پذيرش مسئوليت همه اجزای آن است.
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مجوز دفن اعضای قطع شده

چنانچه محدوديت قانونی جهت دفن عضو وجود نداشته باشد الزم است.
ا اشاره گواهی قطع عضو جهت ارائه به گورستان ودفن عضو توسط پزشك معالج ب

:به مواردی نظير 

تاريخ قطع عضو. 1
...نام ونام خانوادگی صاحب عضو و. 2

و مركز تشخيصی ودرمانی شده ممهور به مهرپزشك تنظيم و دو نسخه در 
. تحويل آرامستان گردد و يك نسخه در سوابق نگهداری شود
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هفته22جواز دفن جنین های کوچکتر از 

 حاملگی نيازی به تكميل فرم گواهی 22برای جنين های سقط شده قبل از هفته
.فوت و جواز دفن نمی باشد

ور در صورتی كه محدوديت قانونی نظير موارد مرگ غيرطبيعی، مطرح بودن قص
به ای ، برای دفن وجود نداشته باشد، الزم است طی مكات.... پزشكی و يا شكايت و

:با ذكر مواردی از قبيل دونسخه در
يخ نام ونام خانوادگی پدر ومادر جنين، سن جنين، علت فوت يا سقط جنين، تار

سال و مركز تشخيصی و درمانی جسد به آرامستان ارممهور به مهر پزشك ..... فوت و
.شود

يك نسخه در سوابق مركز تشخيصی ودرمانی نگهداری شود.
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كد های غير قابل استفاده

های ثبت شده ای كه هنگام كدگذاری قابل برای كاهش موارد علل مرگ
بايد انواع كدهای غير قابل استفاده را كه اصطالحاً  استفاده نمی باشند،

Garbage Codesنامگذاری شده اند را بشناسيمو يا كدهای پوچ  .

بندی می شوداين كدها در پنج گروه طبقه:
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كد های غير قابل استفاده

قابل Rعالئم و نشانگان ها و حالتهای بد تعريف شده كه معموالً به گروه :گروه اول
.می باشندانتساب

... (سوزش معده ، دل درد و)عالئم سيستم گوارشی • 

..(سرفه، هموپتزی وآنمی و)عالئم دستگاه تنفسی و سيستم گردش خون • 

...(سوزش ادرار،احتباس ادراری و)عالئم دستگاه ادراری • 

... (بيقراری و آزيتاسيون، توهم و) عالئم سيستم هيجانی و ادراكی و رفتاری • 

ه بايد بلك. درد قفسه سينه، سرفه يا تب نبايد به عنوان علت زمينه ای نوشته شود
.بيماری اصلی كه منجر به اين عالئم شده است ثبت گردد
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كد های غير قابل استفاده

علل غير ممكن به عنوان علت زمينهای مرگ مثل فشار خون و يا: گروه دوم
آترواسكلروزويس

ه ای علل بينابينی در گواهی فوت می باشند كه در اصل علت زمين: گروه سوم
.نيستند ولی علت زمينه ای منجر به آنها شده است

سيروز / فشارخون وريد پورت/ واريس خونريزی دهنده مری)سيروزكبدی • 
(Bهپاتيت/ كبدی

والنی بی حركتی ط/ ترومبوز وريد عمقی/ امبولی پولمونر)ترومبوز وريد عمقی  •
(سكته مغزی/ مدت
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ی علت فوری در گواهی فوت ميباشند مثل ايست قلبی و يا نارساي: گروه چهارم
تنفسی، نارسايی قلبی

يسم سكته مغزی هموراژيك ، انور)بايد منشا و علت خونريزی مغزی: خونريزی مغزی
به عنوان علت زمينه ای مشخص...( عروق ويليس ،مصرف مواد محرك و روانگردان و

.(اختصاصی نيست و بعنوان علت بينابينی يا فوری قلمداد می شود)شود 
، ترومبوز شكستگی استخوانی)بايد منشا و علت آمبولی پولمونر : آمبولی پولمونر

به عنوان علت ...( ميگزوم دهليزی وبدخيمیOCPعروق حياتی ناشی از مصرف ،
قلمداد اختصاصی نيست و بعنوان علت بينابينی يا فوری.)زمينه ای مشخص شود

(.  می شود

كد های غير قابل استفاده

38



Example of an unusable cause (immediate cause/ 

intermediate)
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لمللی آن دسته از علل ميباشند كه بر اساس طبقه بندی بين ا: گروه پنجم
ICD-10ف شده به اندازه كافی به جزييات ذكر نشده اند مثل حالتهای بد تعري

ابت و يا دي( سرطان بدون ذكر جزئيات) در گروه بيماريهای قلبی و سرطانها 
.بدون ذكر جزئيات

د بوداين دسته برای برنامه های پيشگيری و سالمت عمومی كاربردی نخواهن  .

كد های غير قابل استفاده
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اجتناب از وقايع انتهايی، حالت های مرگ و ديگر اصطالحات مبهم

كنند میاصطالحاتی كه بيماری و يا فرايند آسيب شناسی را به وضوح شناسايی ن
.به عنوان تنها علت مرگ قابل قبول نيست

 Cardiac arrest

 Respiratory arrest

 Cardiovascular event یا incident ،weakness یا ill-health

 Fainting
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اجتناب از نارسايی عضو به تنهايی

• Liver failure
• Hepatocellular carcinoma
• Chronic Hepatitis B infection
• Congestive cardiac failure
• Essential hypertension

بیماری نارسایی اکثر عضوها می تواند به دلیل علل غیر طبیعی مانند مسمومیت، آسیب یا
.های صنعتی باشد

کیاگر هیچ بیماری طبیعی برای نارسایی عضو مشخص نشده باشد، مرگ باید به پزش
.قانونی ارجاع شود
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به تنهايی« كهولت سن»اجتناب از 

شامل. كهولت سن، تنها بايد در موارد بسيار محدود به عنوان تنها علت مرگ بيان شود:

(سال ها يا چند ماه)شما شخصاً برای مدت طوالنی از متوفی مراقبت كرده ايد• 

شما كاهش تدريجی سالمت و عملكرد عمومی بيمارتان را مشاهده كرده ايد• 
ود، شما از هيچ گونه بيماری قابل شناسايی يا آسيب ديدگی كه منجر به مرگ ش• 

نداشتيداطالع
زارش شما مطمئن هستيد هيچ دليلی وجود ندارد كه مرگ بايد به پزشك قانونی گ• 

.شود
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اوليه يا ثانويه؟: فشار خون

 درخصوص فشار خون بسيار مهم است كه مشخص شود فشارخون اوليه يا
.بوده است( مثال پيلونفريت مزمن)بيماريهای ديگرثانويه به

 ESSENTIAL (PRIMARY) HYPERTENSION

 SECONDARY HYPERTENSION

 HYPERTENSIVE HEART DISEASE

 HYPERTENSIVE RENAL DISEASE

 HYPERTENSIVE HEART AND RENAL DISEASE

44



پيچيده استحدودیهای مربوط به ثبت علت مرگ در بيمار ديابتی تاگايدالين .
خطر باشد و يا بعنوان فاكتورتواند مستقال بعنوان علت زمينه ای مرگديابت می

.برای يك علت زمينه ای مرگ باشد
در ثبت ديابت، به عنوان علت مرگ، به موارد زير اشاره گردد:
ديابت مليتوس نوع يك يا دو: نوع ديابت، مثل. 1
:، مثل(در صورت وجود)عوارض ناشی از ديابت . 2

 Diabetic nephropathy

 Diabetic ketoacidosis
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نئوپالسم ها به عنوان علت مرگ

 آمارهای. يكی از علل عمده مرگ و مير هستند( سرطان ها)نئوپالسم های بدخيم
امات مهم برنامه ريزی مراقبت و ارزيابی اثرات تغييرات در سياست يا اقددقيق برای 

.است

 ارای كه آيا نئوپالسم خوش خيم، بدخيم يا ددر صورت لزوم، بايد مشخص كنيد
.رفتار نامطلوب است

 ص كنيدرا مشخبافت شناسی و محل تشريحی سرطان به ياد داشته باشيد كه نوع.
هامی بايد حتما مطمئن شويد كه اگر محل اوليه و ثانويه سرطان ذكر شده است، اب

.در مورد محل اوليه وجود ندارد

 از اصطالحات"metastatic"يا"metastases" استفاده نكنيد، مگر اينكه مشخص
.كنيد كه منظور شما دقيقا چه مكانی است
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در ثبت نئوپالسم بعنوان علت فوت بايد به موارد زير اشاره گردد:
sarcoma, melanoma, Carcinoma

نوع مرفولوژی

 (خوش خيم، كارسينوما در مكان اوليه، بدخيم اوليه )رفتار...

 ت و در مورد سرطان ها مكان اوليه از اهميت زيادی برخوردار اس)مكان آناتوميك نئوپالسم
(.نوشته شود( علت زمينه ای مرگ)بايد در آخرين خط 

 از ثبت واژه های غير دقيق مثلcyst, tumor, mass وlesion تا حد امكان خودداری
.شود
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بیماری ایدز بعنوان علت مرگ

ی درثبت بيماری ايدز، بعنوان علت مرگ به عوارض و بيماری های ناشی از بيمار
.ايدز اشاره شود

وداگر علت اصلی مرگ بيماری ايدز باشد، تا حد امكان در آخرين خط نوشته ش
(underlying cause of death)
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به عنوان علت مرگ19كوويد 

 دو شرط مهم بايد برقرار باشد19كوويددر اعالم مرگ بدليل:
ر مگ)از نظر بالينی ارتباط قطعی و يا احتمالی وجود دارد19كوويدبين مرگ و . 1

(.مثل تروما:آنكه يك واقعه قطعی با مرگ مرتبط باشد
.بين بيماری و مرگ وجود ندارد19كوويدهيچ پريود بهبود كامل از . 2

.منتسب نيست(مثل كانسر)به ديگر بيماريها 19كوويدمرگ بدليل 

49



Thanks for your attention
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