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۲ 

 

 

 

 

 :و راهنماي تكميل آنها پرسش نامه ها  يمعرف

 

 

 

زايشگاه، / در بيمارستاننوزاد يا محصول بارداري فوت شده مشخصات ثبت پرسش نامه هاي موجود براي 

 : پرسش نامه مي باشد 3شامل

 

اين پرسش نامه با برنامه [ )سال 5كمتر از (اطالعات اوليه مرگ كودكان) الفپرسش نامه  

 ]ماهه مشترك است 59تا  1كشوري نظام مراقبت مرگ كودكان 

اتاق عمل يا /بررسي محصول بارداري فوت شده در اتاق زايمان مخصوص) بپرسش نامه  

 اورژانس

 نوزاد فوت شده بستري بررسي مخصوص) جپرسش نامه  

 

 

زايي كه در محدوده مرزهاي دي يا مرده ااين پرسش نامه ها براي تمام موارد داخل بيمارستاني مرگ نوز

 .جغرافيايي كشور جمهوري اسالمي ايران رخ مي دهد تكميل مي گردد
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 )سال 5كمتر از (اطالعات اوليه مرگ كودكان) پرسش نامه الف
  

ماهه مشترك است اما براساس  59تا  1اگر چه اين پرسش نامه با پرسش نامه الف برنامه كشوري نظام مراقبت مرگ كودكان 
اين پرسش ها يا گزينه ها در . گزينه ها نباشدبرخي پرسش ها يا پر كردن شرايط خاص هر برنامه ممكن است نيازي به 

 .رنگ تر چاپ شده استظام مراقبت مرگ پري ناتال كم الف نپرسش نامه 

گي پس از روز 30هفتگي بارداري  تا  22(پرسشنامه الف مخصوص ثبت مشخصات كلي همه موارد فوت جنيني و نوزادي 
 لذا هر موردي از مرگ كه در گروه سني مذكور اتفاق افتد ابتدا. طراحي شده است) دقيقه 59ساعت و  23روز و  29(تولد

  .خواهد شدالف براي او تكميل پرسش نامه 

 

اگرچه براساس تعريف دوره نوزادي به چهار هفته اول پس از تولد اطالق مي گردد اما براي پوشش كامل تمامي  :تذكر مهم
 )روزگي در نظر گرفته شده است 30موارد مرگ زير پنج سال، محدوده پوشش نظام مراقبت مرگ پري ناتال، تا 

اطالعات اين  .مي شودكه جزئيات آن در زير توضيح داده وليه مرگ كودكان اطالعات اعبارت است از ثبت  الف پرسش نامه
ودر صورت لزوم با انجام مصاحبه با مادر يا  -را با استفاده از مدارك و مستندات مربوط به پرونده مادر و نوزاد  پرسش نامه

 .با دقت كافي جمع آوري نماييد -نزديكان ديگر مانند پدر 

 

 :كد متوفي

راين وليد مي شود و بنابرستان و نيز ترتيب ورود اطالعات تزار و براساس نام دانشگاه، شهرستان و بيماتوسط نرم افاين كد 
 . وسط تكميل كننده پرسش نامه يا كاربر نرم افزار نمي باشدنيازي به وارد كردن اين كد ت

 

 : شماره پرونده بيمارستاني

دقت . رقم است 10اين شماره پرونده شامل حداكثر  . متوفي را بطور دقيق ثبت نماييد نوزادشماره پرونده بيمارستاني 
در . فرماييد شماره پرونده فقط شامل عدد باشد و از بكار بردن هرگونه فاصله، خط تيره يا هر نشانه ديگري پرهيز شود

نشده باشد، شماره پرونده مادر را درج  تشكيلي ا پرونده) يا مرده به دنيا امده( يكه براي محصول بارداري متوف صورتي
 .نماييد

 

 :نام دانشگاه يا دانشكدة علوم پزشكي 

 .  بنويسيد مورد نظردر محل  گاه يا دانشكده علوم پزشكي مربوط رانام دانش 
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  : نام شهرستان 

 .بنويسيد مورد نظردر محل  نام شهرستاني را كه  فوت در آن واقع شده است

 

 :زايشگاه/نام بيمارستان  

        .بنويسيد مربوطكه مرگ در آن واقع شده است را در محل  يزايشگاه يانام بيمارستاني 

  

 :نام خانوادگي متوفي

 .شده است، نام خانوادگي وي و در غير اين صورت نام خانوادگي مادر وي ثبت گردد پرونده تشكيلدر صورتي كه براي نوزاد 

 

  :فوت تاريخ وقوع 

 )   30/11/1389 :سال  /ماه /تاريخ به شكل روزمثال ثبت ( .فوت به روز و ماه و سال درج شودتاريخ دقيق 

                          

 : ساعت وقوع فوت 

شبانه روز  يدقت فرماييد به منظور تفكيك شب و روز، ساعت ها .را به ساعت و دقيقه درج نماييدساعت وقوع فوت 
و يك ساعت بعد  12:00و ساعت ظهر نيز  24:00به اين منظور نيمه شب. درج مي شود) ساعته24ساعت نظامي، ( بطوركامل

، ساعت )08:30(ساعت هشت و نيم صبح :  هاي ثبت ساعت عبارتند از ساير مثال. درج مي شود 13:00از ظهر نيز ساعت
 )00:30(و  نيم ساعت بعد از نيمه شب) 23:30(ت يازده و نيم شبو ساع) 17:45(پنج و چهل و پنج دقيقه عصر 

در موارد مرده زايي حين بارداري يا حين زايمان، اگر چه زمان واقعي فوت، پيش از زمان تولد رخ داده است اما بنابه قرارداد 
 .  در اين گونه موارد، زمان وقوع فوت همان زمان زايمان ثبت مي گردد

  

 ): زايمان(  تاريخ تولد   

 ) 21/05/1389: سال  /ماه /ه شكل روزتاريخ ب مثال ثبت( ..را به تفكيك سال و ماه و روز درج نماييدزايمان تاريخ تولد دقيق 

  

 : تولدساعت 

( شبانه روز بطوركامل  يدقت فرماييد به منظور تفكيك شب و روز، ساعت ها .را به ساعت و دقيقه درج نماييد تولدساعت 
ساعت بعد از ظهر نيز  دوو  12:00و ساعت ظهر نيز  24:00به اين منظور نيمه شب. درج مي شود) ساعته24ساعت نظامي، 

  
  
  



 

 5 

۵ 

، ساعت )10:23(صبح  بيست و سه دقيقهو  دهساعت :  هاي ثبت ساعت عبارتند از ساير مثال. درج مي شود 14:00ساعت
 )00:44(بعد از نيمه شب چهل و چهار دقيقه و) 23:30(و ساعت يازده و نيم شب) 16:35(و پنج دقيقه عصر  سيو چهار 

 

 : متوفي)محصول بارداري(جنسيت نوزاد

 .جنسيت متوفي به تفكيك مذكر ومونث و  يا ابهام جنسي تعيين شود

 

 :مليت متوفي

بر اين اساس . ساس مليت پدر تعيين مي شودبنا به تعريف رسمي سازمان ثبت احوال كشور، مليت نوزاد يا جنين متوفي بر ا
حتي اگر مادر ( ي كه پدر غير ايراني استصورت ي است، گزينه ايراني و دراگر پدر محصول بارداري يا نوزاد، داراي تابعيت ايران

شناسنامه آن ها مي در مورد نوزاداني كه شناسنامه دريافت كرده اند معيار . گزينه غير ايراني ثبت مي گردد) ايراني باشد
 .باشد

 

 :مكان وقوع فوت

با توجه به اين كه نظام مراقبت مرگ پري ناتال در اين مرحله فقط مرگ هاي داخل بيمارستاني را پوشش مي دهد، براي اين 
ً گزينه يك انتخاب مي شود در صورت انتخاب گزينه هاي ديگري مانند منزل يا مركز بهداشتي درماني  .پرسش صرفا

ماهه را فعال  59تا  1روستايي، نرم افزار به جاي برنامه مراقبت مرگ پري ناتال، به طور خودكار برنامه مراقبت مرگ كودكان 
 .مي سازد

 

 :سكونت محل 

در مواردي كه والدين نوع سكونت غير . ستايي تعيين نماييدمحل زندگي دائم والدين متوفي را بر حسب تفكيك شهري و رو
 . را انتخاب نماييد 3گزينه ......) شامل عشاير، كوچ نشينان،( دائم دارند

 

 : نام دانشگاه محل سكونت

 .بسته به اين كه پدر و مادر نوزاد در محدوده كدام دانشگاه علوم پزشكي زندگي مي كند، اين گزينه انتخاب مي گردد

 

 :نام شهرستان محل سكونت

 .ي شودثبت م پس از انتخاب نام  دانشگاهي كه پدر و مادر متوفي در آن زندگي مي كنند، نام شهرستان محل سكونت آن ها
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 :ICD 10علت اصلي مرگ بر اساس گروه بندي 

در . ويراست دهم، يك گروه بندي بين المللي براي استانداردسازي مستندات پزشكي است -گروه بندي بين المللي بيماري ها
اين گروه بندي كه توسط سازمان جهاني بهداشت تهيه و منتشر شده است، تمامي بيماري ها و وضعيت هاي هر فرد بيمار با 

از بين اين گروه هاي  .گروه اصلي طبقه بندي مي شوند 22در بيماري ها همه  ICD 10براساس . يك كد شناخته مي شود
اصلي، اختالالت مشخص با منشأ دوران حول تولد و نيز ناهنجاري هاي مادرزادي و كروموزومي بيشترين و مهم ترين علت 

ساير . رخ دهددث و سوانح حوامرگ نوزادي و مرده زايي هم چنين مي تواند به دنبال . مرگ نوزادان و مرده زايي مي باشد
براي . گروه هاي اصلي چندان ارتباطي با مرگ هاي پري ناتال ندارد و بنابراين در پرسش نامه كم رنگ تر چاپ شده است

 .آسان تر شدن طبقه بندي، زير گروه هاي هريك از سه گروه اصلي ذكر شده در پرسش نامه به تفصيل آمده است

علت اصلي مرگ، فقط بايد يك گروه اصلي و يك زير گروه متناظر با آن را انتخاب ه بندي نكته مهم اين است كه براي طبق
  .نمود

 

 

 آشنايي مقدماتي تعيين علت مرگ وطبقه بندي آن  درنظام مراقبت مرگ كودكان

حـدودي كـد   حاوي تعـداد م  يك نظام طبقه بندي آماري است كه )ICD10(ها  نسخه دهم طبقه بندي بين المللي بيماري
بطوري كـه نظـام تقسـيم بنـدي      ،ر خود داراي يك سلسله مراتبي استكه دراين نظام  درساختا هاي طبقه بندي شده است

 .ها،شناسايي گروه وسيع تا يك بيماري اختصاصي را مهيا مي سازد بيماري

 

 )underlying  cause of death( مفهوم علت اصلي يا اوليه مرگ 

ولـي  دربسـياري   .ند تكه به راحتـي قابـل طبقـه بنـدي هسـ      ازگواهي هاي فوت تنها يك علت مرگ را شامل مي شودبرخي 
 ايـن مـوارد از   در .بايد درگواهي فوت ثبـت شـوند   دويابيش تر، وضعيت هايي مي باشند كه درمرگ سهيم بوده اند و ،ازشرايط

يـا   ايـن علـت واحـدرا علـت اوليـه      .را طبقـه بنـدي كـرد    س آنانتخاب نمود وسـپ  ديدگاه آمار حياتي بايد يك علت مرگ را
underlying  cause of death  مي گويند. 

لذا براساس تعريف سازمان جهاني بهداشـت علـت اوليـه عبـارت     ، وليه محور طبقه بندي مرگ وميراستمفهوم علت اصلي يا ا
 :است از

 .خيل بوده استاولين بيماري يا آسيبي كه در  سلسله وقايع منجر به مرگ د 
 .آسيب هاي  منجر به مرگ شده اند سببشرايطي از حوادث يا خشونت كه  

بـه عنـوان مثـال    . آن براي بيمار مرگ اتفاق نمـي افتـد   شرايط ويا واقعه اي است كه بدون وجود) UC( بنابر اين علت اوليه 
ايي نارسـ ) Immediate Cause of death(بيمار سرطاني را درنظر بگيريد كه فوت مي كند وآخرين علـت مـرگ وي   

تسلسل وقايع اتفاق افتاده عبـارت بـوده    .بوده است) كولون(محل اصلي سرطان وي روده بزرگ اما ،قلبي ناشي ازمتاستاز بوده
 :است از

كه بنابراين سرطان كولون وضعيتي است  .سرطان بدخيم كه نتيجه آن متاستاز بوده وسپس منتج به نارسايي قلبي شده است

 فقط براي مطالعه
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 .طبقه بندي شود )UC(بايد به عنوان علت اوليه 

مي كنـد شـكل زيـر نمونـه      منجربه مرگ رادر گواهي  فوت ثبت فردي كه علت مرگ راتعيين مي كند ترتيب وتسلسل وقايع 
 .اي ازفرم بين المللي گواهي پزشكي علت مرگ مي باشد

 

 زمان تقريبي بين شروع تامرگ علت مرگ

وضعيتي كه آخرين بيماري يا  )1
 بالفاصله پيش از مرگ وجود

 *داشت

 ...........).....آخرين علت مرگ ياعل فوري(:الف

 .................).......قبل آخرياعلت واسطعلت :(ب

 .........................)...............اصلي علت اوليه يا:(ج

 

ساير بيماريهايي كه به مرگ كمك  )2
تنهايي  كرده اند ولي وجود آنها به

 .موجب مرگ نمي باشد

.................................................................................. 

.................................................................................. 

 

 

قسمت نمي توان تـابلوي مـرگ ماننـد ايسـت قلبـي يـا       دراين . يا عوارض آنها كه موجب مرگ شده است نام بيماري،آسيب*
 .نارسايي تنفسي راوارد كرد

 :درمثال قبل گواهي فوت تكميل شده به صورت زير است

 سرطان كولون: متاستازكارسينوم             ج: نارسايي قلبي               ب:الف

عنـوان  ه ب )external cause(عوامل خارجي صدمات  مي بايست ) injuries( آسيب ها در براي طبقه بندي علت مرگ
 .درنظرگرفته شوند ) UC(علت اوليه 

 :انتخاب علت اوليه مرگ

درايـن قسـمت    .تهيـه كـرده اسـت    اي شدهروش هاي تعريف  قوانين و سازمان جهاني بهداشت براي تعيين علت اوليه مرگ،
اين  .درنظر گرفته شوند موردي كه انتخاب مي شود دي براي هرهنگام طبقه بن در مروري خواهيم داشت براين قواعد كه بايد

 :يك قانون كلي آغازمي شود با قواعد

 

 :ICDقانون كلي 

ثبـت شـده   همه علت هـاي   أوضعيتي كه سر منش هنگامي كه بيش از يك وضعيت  درگواهي فوت مورد نظر وارد شده است،
 عنوان علت اوليه فوت انتخاب شوده باشد بايد ب

پنوموني در اين مورد پنوموني به عنوان علت اوليه مرگ كه منجر به آبسه ريه شده است انتخـاب  : ب –آبسه ريوي :الف: مثال
 .شود مي
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ه موارد الزم است لذا دراين گون .نمي توان از قانون كلي براي انتخاب علت اوليه استفاده نمود درصد ازعلل مرگ، 25درحدود 
 .استفاده شود) سوم  دوم و اول،قوانين ( موجودازساير قوانين 

 

 :قانون اول

دارد كه به اولين وضعيت وارد شده  ولي سلسله عللي وجود اشتاي انتخاب علت اوليه كاربرد نددرصورتي كه قانون عمومي بر
 .به عنوان علت اوليه انتخاب مي شود ،علت علت اوليه اين سلسله از درگواهي فوت ختم مي شود،

شـوك   .انزا در اين مورد سـكته قلبـي بـه عنـوان علـت اوليـه انتخـاب مـي شـود         وآنفل -سكته قلبي-كارديوژنيك شوك :مثال
 .انزا نمي تواند علت بيماري سكته قلبي باشدوكارديوژنيك به علت سكته قلبي ايجاد شده ولي آنفل

 

 :قانون دوم

همـان اولـين    رگواهي فوت منتج شود وجودنـدارد، در صورتي كه هيچگونه سلسله اي ازعلل كه به اولين وضعيت ثبت شده د
 .وضعيت ثبت شده به عنوان علت اوليه انتخاب مي شود

 

 :قانون سوم

 ،دوم به طور آشكار پيامد مستقيم ازوضعيت ديگـري اسـت   قانون اول و يا وضعيت ثبت شده بوسيله قانون كليدر صورتي كه 
  .اين وضعيت به عنوان علت اوليه انتخاب مي شود

لوسمي لنفاتيك مزمن      دراين مورد لوسمي لنفاتيك مزمن      به :  ج -كم خوني ثانويه : ب  –برونكوپنوموني : الف:مثال
پيامدهاي  دو از برونكوپنوموني انتخاب شده به وسيله قانون كلي و كم خوني ثانويه هر. عنوان علت اوليه انتخاب مي شود

 لوسمي لنفاتيك مزمن مي توانندباشند

 

 :قواعدي براي تغيير طبقه بندي ها

 

 :حالت هاي بدتعريف شده) Aقاعده 

نارسـايي   –آمبـولي  ريـه    –ايسـت قلبـي    هاي بدتعريف شـده ماننـد   درشرايطي كه در گواهي فوت علت انتخاب شده حالت
 .نتخاب كنيددوباره ا علت اوليه را  گزارش شود دراين حاالت،... -فشارخون -تنفسي

 .آرتريت روماتوئيد  دراين مورد آرتريت روماتوئيد  به عنوان علت اوليه انتخاب مي شود:  ب  -ايست قلبي : الف:مثال
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 :شرايط خفيف وغيركشنده) Bقاعده 

باشد وحالت شـديد   -كه احتمال آن براي ايجاد مرگ ضعيف است  - درشرايطي كه علت انتخاب شده مرگ يك حالت خفيف
 .را به عنوان علت اوليه انتخاب كنيد است آن تري درگواهي فوت گزارش شده

 .ديابت دراين مثال ديابت به عنوان علت اوليه انتخاب مي شود –پوسيدگي دندان :مثال

درصورتي كه مرگ ناشي ازعوارض نامطلوب درمان يك وضعيت خفيف باشد آن عارضه را به عنوان علـت اوليـه انتخـاب مـي     
 كنيم

بزرگ بودن لوزه دراين مثال خونريزي درحـين عمـل   :  ج -عمل برداشتن لوزه: ب–جراحي خونريزي درحين عمل : الف:مثال
 .جراحي به عنوان علت اوليه انتخاب مي شود

 

 C (Linkage Ruleقاعده 

 بايدطبقـه بنـدي تركيبـي را    ،يت ديگر درگواهي فوت مرتبط باشديك وضع يا بيش ازصورتي كه  علت انتخاب شده به يك در
 )را استنباط كرد تركيب درصورتي انجام پذيراست كه رابطه علت ومعلول بيان شده است يا بتوان آن( .انجام داد

 .انسداد به عنوان علت اوليه انتخاب مي شود فتق ران دراين مثال فتق ران با -انسداد روده:مثال

 

 D ( Specificityقاعده 

كند ودرگواهي فوت  اطالعات دقيق تري دربـاره محـل    علت انتخاب شده يك وضعيتي را بطوركلي توصيف ميدرصورتي كه 
 .اصطالحاتي كه اطالعات بيشتري رابيان مي كند ترجيح داده مي شود يا وضعيت كلي موردنظربيان شده است،

 .ژيت سلي  به عنوان علت اوليه انتخاب مي شودنسل دراين مثال من -ژيتنمن:مثال

 

 مرحله اوليه ونهايي بيماري) Eقاعده 

درصورتي كه  علت انتخاب شده مرحله اوليه يك بيماري است ولي درگواهي فوت  مرحله نهـايي همـان بيمـاري نيزگـزارش     
 .علت اوليه انتخاب كنيدحله پيشرفته بيماري را به عنوان شده است مر

 .شود فليس ثالثيه به عنوان علت اوليه انتخاب مييفليس ثالثيه دراين مثال سيس - فليس  اوليهيس: مثال

 

 پيامد) Fقاعده 

ارايـه   "پيامـداز "علت انتخاب شده نوع اوليه يك  وضعيت باشد كه براي آن سيستم طبقه بندي يك طبقه مجزا درصورتي كه
وقوع مرگ به علت اثرات باقي مانده ازآن وضعيت اوليـه اسـت تامراحـل فعـال آن، طبقـه بنـدي        مي دهد وشواهدي مبني بر
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 .انتخاب كنيد"پيامداز"مناسب ازطبقه 

 سل ريوي قديمي-فيبروز ريوي: مثال

 

 دوره زماني

زيرا وقتي كـه شـما مـي خواهيـد      .نكاتي است كه بايدتوجه نمود بيان زمان هريك ازعلل دريك تسلسل پشت سرهم علل، از
 دوره زماني آنهابراي شما مهم است بدانيد كه يك وضعيت علت ديگر بوده است يا نه،

به حساب آورد؟ وقتي كه  اختالالت كروموزمي را به عنوان مادرزادي به نقص عضو يا زماني مي توان ناهنجاري،چه :مثال
 .داشته است آن وضعيت اززمان تولد وجود وضوح،

 

 

 

 )علل خارجي مرگ و مير(حوادث و سوانح 

 حوادث حمل ونقل سنگينوسيله نقليه  تصادف با -نقليه وسيله با دوچرخه وموتور -وسيله نقليه باعابر 
 -نردبان -صندلي -تخت -صندلي چرخ دار -لغزنده -يخي ازروي سطح سقوط 

  ساير -شجره زدن -صخره -درخت  -بام -داربست-پلكان
 سقوط

 برخورد بانيروهاي مكانيكي بيجان  تيز ياشيا -قرارگرفتن بين دوشي -شده اجسام پرتاب با برخورد 
 برخورد بانيروهاي مكانيكي جاندار  گازگرفتگي-گله فشارجمعيت يا -حيوانات شاخ وضربه لگد، 
 غرق شدن  منابع آب طبيعي -يااستخر حوض -غرق شدگي دروان 
 سايرحوادث انسداد تنفسي  موادغذايي/آسپيره محتويات معده -آويز حلق -خفگي دربستر 

  
 فشار اشعه و-برخورد باجريان برق

 هواي مصنوعي
 درمعرض دود وشعله آتش  دود -بامواد اشتعال زا سوختگي -ساختمان وغيرهآتش سوزي  
 تماس باآب داغ وحرارت  بخار -آب جوشيده روي اجاق با -شيرداغ آب با -با موادخواركي داغ 
 تماس باحيوانات وگياهان سمي گياهان سمي-هزارپا -زهردار عنكبوت -عقرب -نيش مار 
 درمعرض باليا ونيروهاي طبيعت ساير -طوفان -سيل -زلزله  -صاعقه 
 مسموميت  حشره كش -موادنفتي -داروها 
 محروميت ياافزايش نياز  محروميت ساير اشكال -بي آبي -بي غذايي 
 سايرفاكتورهاي حوادث  
 صدمه عمدي به خود  
 خشونت-تجاوز  
 مداخالت قانوني وجنگ  
 عوارض درمان طبي وجراحي  ابزارتشخيصيعوارض  -جراحي عوارض -عوارض داروها 
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 اختالالت مشخص با منشأ  دوران حول تولد

 دارو-جفت-عوارض حاملگي
اختالل جنين ونوزاد متأثر از عوامل 

 مادري و عوارض بارداري و زايمان

 
اختالالت مربوط به طول بارداري و 

 رشد جنين
 صدمات زايماني صدمه به اعصاب-اسكلتصدمه به -صدمه به سر -خونريزي داخل كرانيال

 آسفيكسي
اختالالت تنفسي و قلبي عروقي 

 مخصوص دوران حول تولد

 نوزاد ييسپس باكتريا -مادزادي هاي ويرال بيماري
عفونت هاي مخصوص دوران حول 

 تولد
خونريزي دهنده  واختالالت خوني  

 جنين و نوزاد
اختالالت دستگاه گوارش جنين و  

 نوزاد 
ساير اختالالت با منشأ دوران حول  

 تولد
 

 
 

 

 
 

 

 مخصوص بررسي محصول بارداري فوت شده در" )پرسش نامه بشرايط خاص پس از تكميل پرسش نامه الف، بر اساس 
 .تكميل مي گردد"نوزاد فوت شده بستري  مخصوص بررسي" )پرسش نامه جيا  "اتاق عمل يا اورژانس/اتاق زايمان

 ناهنجاري هاي مادرزادي و كروموزومي

 عصبي  آنسفالوسل -هيدروسفال -ميكروسفال -نانسفالا
 قلبي عروقي  عروقي– دريچه قلبي -آنومالي ديواره قلبي

 چشم، گوش، صورت و گردن 
 تنفسي  ريه -برونش -نومالي الرنكسآ
 شكاف كام، شكاف لب 

 گوارشي  آنومالي دستگاه گوارش وكبد
 ادراري تناسلي  نقص انسدادي-كليه پلي كستيك-آزنزي كليه

 اسكلتي عضالني در رفتگي مادرزادي لگن
 ر ناهنجاري هايسا 
 كروموزومي 
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اتاق عمل يا /مخصوص بررسي محصول بارداري فوت شده در اتاق زايمان: پرسشنامه ب 

 اورژانس
 

 :موده اند تكميل مي شودپرسشنامه براي موارد مرگ محصول بارداري و نوزاداتي كه در شرايط زير فوت ن اين

 

كه به هر دليلي با تابلوي مرگ جنين ختم بارداري مي  و بيشترهفته  22مواردي از بارداري با سن بارداري  
 .بنابر اين از ابتدا مرگ جنين و مرده زايي حتمي است. شود

رژانس، انتقال به اتاق اودنبال مراجعه مادر باردار به ه كه ب و بيشترهفته  22مواردي اززايمان با سن بارداري  
نين رغم زنده بودن جنين در حين پذيرش يا انجام مقدمات زايمان، پيش از زايمان ج بهيا اتاق عمل، زايمان 

 .فوت مي كند  ،عالئم حياتي را از دست داده
تقال به ، اندنبال مراجعه مادر باردار به اورژانسه كه ب و بيشترهفته  22 بارداري مواردي از ختم بارداري با سن 

 .و انجام اقدامات زايماني ، نوزاد در حين زايمان فوت مي كند اتاق زايمان يا اتاق عمل
بالفاصله پس از وقوع نوزاد زنده به دنيا مي آيد اما كه  و بيشترهفته  22مرگ نوزاد با سن بارداري  موارد 

 .اتفاق مي افتد) تاق عمل و يا اورژانساتاق درد يا زايمان، ا( زايمان و پيش از خروج نوزاد از محل زايمان
 

ن است، پرسش نامه ب مرده زايي حين بارداري، حين زايمان يا فوت نوزاد در محل زايما مؤيدباال كه در هر كدام از موارد  
 .پر مي شود) رمه اي رنگپرسش نامه س(

 

 

 : زايشگاهوضيعت جنين در بدو پذيرش مادر در بيمارستان يا  )1پرسش 

دسته عمده تقسيم مي  2طور كه در توضيحات اوليه گفته شد در چنين مواردي وضعيت جنين در هنگام پذيرش به  همان
 :شود كه عبارتند از

در اولين معاينه مادر در بدو پذيرش وي، در صورتي كه  .مادر باردار با عاليم زنده بودن جنين پذيرش مي شود :جنين زنده
 . نيز پاسخ داده شود 2به پرسش زنده بوده است، الزم است جنين 

 .برويد 3در اين صورت مستقيم به پرسش  .مادر باردار هنگام پذيرش عاليم زنده بودن جنين را ندارد :جنين مرده

 

 آيا محصول بارداري در حين زايمان فوت كرده است؟ )2پرسش

براي آنها انتخاب ] جنين زنده)[ 1(همين پرسشنامه گزينه  1 اين پرسش فقط براي مواردي تكميل شود كه در پرسش: توجه
  .شده است

مان يگفته شد ممكن است مادري با جنين زنده پذيرش شود ولي در حين طي شدن مراحل زا پيش از اينطور كه  همان
 ،شكمي با جراحي سزاريندنبال خروج ار حفره ه يا بله هنگام خروج از مجراي زايمان محصول بارداري فوت كند و لذا بالفاص

  
  
  



 

 13 

۱۳ 

محصول بارداري عاليم حيات را نداشته باشد كه در اين صورت مرده تلقي مي شود و چون مرگ در حين زايمان تلقي مي 
از طرفي ممكن است مراحل زايمان به سالمت سپري شده و نوزاد درست .  انتخاب خواهد شد "بلي"شود بنابراين گزينه 

اي زايماني و حفره شكمي به واسطه انجام جراحي سزارين عاليم حيات داشته باشد كه در اين بالفاصله پس از خروج از مجر
در مورد اخير بديهي است كه مي توان . انتخاب مي شود "خير"صورت در بدو تولد زنده تلقي مي شود وبنابر اين گزينه 

 .ز زايمان رخ داده استپس ا) هر چند اندك(مرگ با فاصله اي  ،نتيجه گرفت در نوزادان گروه اخير

 

 ): سال(سن مادر هنگام زايمان  )3پرسش

از درج  .درج نماييد كاملبر حسب سال و ) يا همراهان وي(با توجه به مندرجات پرونده يا گزارش مادرسن مادر باردار را 
 .ل ثبت مي گرددسا 25به دنيا آمده است، سن  1364يعني براي مادري كه در سال . تاريخ تولد مادر پرهيز نماييد

 

 ):   به هفته(سن بارداري ) 4پرسش

منبع استخراج و محاسبه مستندات و مدارك همراه مادر و شرح حال از . ذكر شود كامل سن بارداري مادر بر حسب هفته
 .استيا تخمين سن بارداري پس از تولد به روش باالرد سونوگرافي هاي مادر باردار  و قاعدگي روز آخرين اولينقبيل 

) هفته 29مثًال (هم چنين فقط يك سن بارداري . هفته باشد 45هفته و بيش از  22بديهي است اين سن نمي تواند كمتر از 
 .پرهيز كنيد) روز 5هفته و  32(و نيز هفته و روز ) هفته 29 -28مثالً (را انتخاب كنيد و از انتخاب يك محدوده سن بارداري 

  

 :بلي مادرتعداد بارداري هاي ق) 5پرسش

از پرونده يا پرسش از ) يا زايمان مرده زاييمول، اعم از سقط، ( تعداد بارداري هاي مادر را بدون توجه به نتيجه و زايمان 
 .مادر درج نماييد

 

 ):به ماه(فاصله اين بارداري از بارداري قبلي) 6پرسش

ختم بارداري قبلي تا شروع اين بارداري اخير اطالق مي اين بارداري از بارداري قبلي، براساس تعريف به فاصله زماني فاصله 
مرده مول، اعم از سقط، ( بدون توجه به نتيجه و زايمان  ،شامل همه انواع بارداري ،دقت نماييد كه بارداري هاي قبلي .گردد

   .مي شود) زايي و يا زايمان

 

 :نوع زايمان ) 7پرسش

پنج گروه زايمان شامل زايمان واژينال، زايمان  .ارائه شده انتخاب نماييدنوع زايمان واقع شده را بر حسب تقسيم بندي 
وكيوم و زايمان به روش سزارين / فيزيولوژيك با روش هاي كاهش درد غيردارويي، زايمان بي درد دارويي، زايمان با فورسپس

 . مي باشد



 

 14 

۱۴ 

 علل شايع. ه تشخيص پزشك معالج درج نماييدروش را باين توجه داشته باشيد كه در صورت انجام سزارين ، علت انتخاب 
سابقه انسيزيون هاي قبلي رحم مانند سزارين تكراري، ديسترس جنيني، سزارين، شامل عدم پيشرفت فرايند زايماني، 

   .اگر علت سزارين، ساير علل انتخاب شود الزم است آن علت ذكر شود. پرزانتاسيون غيرطبيعي جنين و ساير موارد مي باشد

 

 : عامل زايمان) 8رسشپ

رفته از آن جا كه اين تولد در بيمارستان انجام گ. فرد عامل يا تسهيل كننده زايمان بر حسب گزينه هاي موجود تعيين نماييد
در بيمارستان هاي . پزشك متخصص زنان و زايمان يا ماماي با تحصيالت دانشگاهي باشد توانداست عامل زايمان فقط مي 

تخصصي معادل پزشك متخصص زنان و زايمان و دانشجويان مامايي معادل ماماي با  و دستياران آموزشي، كارورزان
   .تحصيالت دانشگاهي در نظر گرفته مي شوند

 

 : تعداد قل ها) 9پرسش

  .از آنجا كه ممكن است بارداري تك قلو يا چند قلو باشد تعداد جنين ها را تعيين نماييد

 

 : رتبه قل فوت شده) 10پرسش

در  .تولد تعيين نماييدزمان رتبه قل فوت شده را بر حسب ) جند قلو(كه بارداري شامل بيش از يك جنين باشد در صورتي
 .ثبت گردد 1، در اين پرسش نيز 9در پرسش  1صورت تك قلويي، عالوه بر ثبت عدد 

 

 ): به گرم(وزن محصول بارداري ) 11 پرسش

از آن جا كه وزن تولد يكي از معيارهاي مهم . )گرم 2580: مثال(بنويسيدوزن دقيق محصول بارداري را بر حسب گرم 
به اين منظور الزم است تمامي . طراحي مداخله است الزم است تمامي موارد مرده زايي و مرگ نوزادي به دقت وزن شوند

ري نوزاد مجهز شوند و در غير بخش هاي زايمان و اتاق هاي عملي كه در آن سزارين انجام مي گيرد به وزنه قايقي اندازه گي
با استفاده از وزنه هاي بخش هاي ديگر  ،اتاق عمل/ اين صورت حتماً موارد مرده زايي و مرگ هاي نوزادي داخل اتاق زايمان

 .توزين شوند

 .گرم باشد 8000تا  250الزم به ذكر است وزن موارد فوت شده مي تواند در محدوده 

 

 :مرده زايي قبلي سابقه مادر از نظر ) 12پرسش

را تعيين و درج ) هفته 22زايمان جنين مرده با سن بارداري بيش از ( با مراجعه با پرونده يا پرسش از مادر سابقه مرده زايي 
 .نماييد
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 :هاي مادرزادي در اين نوزاد  وجود ناهنجاري )13پرسش

در اين گونه . ديييا عامل زايمان تعيين نما وجود هر گونه ناهنجاري مادرزادي در محصول بارداري را به تشخيص پزشك
موارد مالك ناهنجاري، مشاهده آن يا تأييد شده توسط پزشكان ديگر و توسط وسايل و تجهيزات تشخيصي مانند سونوگرافي، 

 در زير. گروه تقسيم مي شوند 10ناهنجاري ها به  ICD 10براساس طبقه بندي . است... اكوكارديوگرافي، سي تي اسكن و 
 . گروه و مثال هاي شايع هر گروه به تفكيك آمده است 10اين 

 
در صورت انتخاب گزينه ساير ناهنجاري ها الزم است به . در اين جا وجود داردالزم به ذكر است كه امكان انتخاب چند گزينه 

 .نام آن نيز اشاره شود

 

 : مادر هاي زمينه اي بيماري) 14پرسش

منظور بيماري هايي است كه مادر پيش از بارداري به آن ها مبتال بوده و اين بيماري ها در طول بارداري اخير وي نيز ادامه 
 :ن بيماري هاي زمينه اي به صورت زير دسته بندي شده انداي. داشته اند

 Cardiovascular Disease قلبي عروقي
 Hypertension پرفشاري خون

 Respiratory Disease ريوي
 Renal Disease كليوي

 Autoimmune Disease اتوايميون 
 Hematologic Disease هماتولوژيك 

 Diabetes ديابت
 Thyroid Disease تيروييد

 Psychiatric Disease رواني
 Neurologic Disease )نورولوژيك(عصبي 

 Drug Misuse سوء مصرف مواد و دارو
 Infectious Disease عفوني 

 Others ساير
 

the nervous system عصبي 
the circulatory system قلبي عروقي 
eye, ear, face and neck چشم، گوش، صورت و گردن 
the respiratory system تنفسي 
Cleft lip and cleft palate شكاف كام، شكاف لب 
the digestive system گوارشي 
The genitourinary  system   ادراري تناسلي 
 the musculoskeletal system اسكلتي عضالني 
Other congenital malformations ر ناهنجاري هايسا 
Chromosomal abnormalities, not elsewhere classified كروموزومي 
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 .اين بيماري ها بر اساس مندرجات پرونده يا گزارش مادر ثبت مي شود

در صورت انتخاب گزينه ساير بيماري ها، الزم است به . اين جا وجود دارد الزم به ذكر است كه امكان انتخاب چند گزينه در
 .نام آن نيز اشاره شود

 

 :بارداري مادر بامرتبط  شرايط )15پرسش 

مستقيم ابتالي جنين به  هايي در دوران بارداري دارد كه عامل مستقيم يا غير اشاره به ابتالي مادر به بيماريپرسش اين 
 .يا شرايط خاص و خطر منجر به مرگ شده استنه اي يمبيماري ز

 

 .اين شرايط مرتبط با بارداري به صورت زير دسته بندي مي شود

 Gestational diabetes ديابت بارداري
 Gestational hypertension پرفشاري خون بارداري

 Pre-eclampsia پره اكالمپسي
 Eclampsia اكالمپسي

براي سن كوچك / محدوديت رشد داخل رحمي
 بارداري

Intrauterine growth restriction / small for 
gestational age 

 Large for gestational age بزرگ براي سن بارداري
   Placenta previa جفت سرراهي

 Placenta abruption دكولمان
 Prelabour rupture of membranes پارگي زودرس كيسه آب

 Preterm labour زايمان زودرس
 Urinary Tract Infection عفونت اداري

 Other ساير
 

 .اين شرايط مرتبط با بارداري بر اساس مندرجات پرونده يا مستندات همراه مادر ثبت مي شود

در صورت انتخاب گزينه ساير شرايط، الزم است به نام . الزم به ذكر است كه امكان انتخاب چند گزينه در اين جا وجود دارد
 .نيز اشاره شود آن

 

 :كه هنگام مرگ همراه نوزاد بوده يا سبب مرگ وي شده اند) هايي(بيماري  )16پرسش 

اتاق عمل زنده به دنيا آمده اند و در همان محل زايمان فوت / اين پرسش فقط مخصوص نوزاداني است كه در اتاق زايمان
  .نموده اند

 

 . اين بيماري ها در گروه هاي زير دسته بندي شده اند
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 انعقاد منتشر داخل عروقي • آسفيكسي •
 انتروكوليت نكروزان • سندرم ديسترس تنفسي •
 هيپوگليسمي • سندرم آسپيراسيون مكونيوم •
 استرس ناشي از سرما • )پنوموتوراكس، آمفيزم بينابينينند ما( سندرم نشت هوا •
 اسكلرما • خون ريزي ريوي •
 تشنج • سپسيس و عفونت •
 نارسايي كليه • داخل جمجمه اي/ خون ريزي داخل بطني •
 نامشخص • هيدروپس فتاليس •
 ساير • كرن ايكتروس •
 

در صورت انتخاب گزينه ساير بيماري ها الزم است به . الزم به ذكر است كه امكان انتخاب چند گزينه در اين جا وجود دارد
 .نام آن نيز اشاره شود

 

 

  (ReCoDe)طبقه بندي مرده زايي بر اساس وضعيت هاي مرتبط با مرگ ) 17پرسش 

Relevant Condition of Death Classification 

براين اساس براي تمام موارد مرده زايي به اين پرسش بايد پاسخ داده . اين طبقه بندي فقط مخصوص موارد مرده زايي است
؛ يا در )جنين مرده( 2گزينه ) همين پرسش نامه(پرسش نامه ب  1پرسش  مرده زايي، مواردي را شامل مي شود كه در. شود

   .انتخاب شده باشد) فوت حين زايمان(  1، گزينه 2پرسش 

و همكاران براي طبقه بندي مرده زايي ارايه  Jason Gardosiدر بريتانيا توسط  2005در سال  ReCoDeطبقه بندي 
يت هاي مشكل آفرين تكيه دارد تا بر چرايي وجود اين عوامل؛ و بنابراين امكان در اين طبقه بندي بر شرايط و وضع. گرديد

 .البته در هر گروه فقط امكان انتخاب يك زير گروه وجود دارد .انتخاب بيش از يك وضعيت مرتبط وجود دارد

ها كه پايين ترند، تقدم و براساس اين سيستم طبقه بندي، گروه هايي كه دراين فهرست باالتر  قرار مي گيرند نسبت به آن 
با اين همه مي توان . در اين طبقه بندي رعايت شده استوضعيت هاي مرتبط با مرگ يعني سلسله مراتب . اولويت دارند

 .چند وضعيت مرتبط با مرگ را انتخاب نمود

 

 

عبارت  است از وضعيت متناسب با مورد مرده زايي كه در باالترين نقطه فهرست قرار گرفته، مرتبط با مرگ وضعيت اصلي 
، 7-، الف3-، ح2-ساير وضعيت هاي مرتبط با مرگ وضعيت ثانويه، وضعيت بالفاصله پايين تر است براي مثال در كد هاي ب

  . يت هاو به همين ترتيب ساير وضع 2-است؛ وضعيت ثانويه، ب 7-وضعيت اوليه، الف

 

 .گروه هاي اصلي و زير گروه ها و نيز جدول راهنماي انتخاب زير گروه ها در ادامه آمده است
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A. Fetus  
1) Lethal congenital anomaly  
2) Infection 

  2.1.Chronic (e.g., TORCH) 
  2.2. Acute  

3) Nonimmune hydrops fetalis  
4) Isoimmunization  
5) Fetomaternal haemorrhage  
6) Twin-twin transfusion  
7) Fetal growth restriction 1  
8) Other  

 جنين. الف
 ناهنجاري كشنده مادرزادي )1
 عفونت )2

 )TORCHمانند (مزمن 2.1
 حاد 2.2

 هيدروپس غير ايميون )3
 ايزوايمونيزاسيون )4
 مادر -خونريزي جنين )5
 ترانسفوزيون قل به قل )6
 1محدوديت رشد جنيني )7
  ساير )8

B. Umbilical Cord  
1) Prolapse  
2) Constricting  loop or knot 2  
3) Velamentous insertion 
4) Other  

 بند ناف. ب
 پروالپس بند ناف )1
 2گره حقيقي بند ناف  )2
 )والمنتوز(چسبندگي نابجاي بند ناف  )3
 ساير )4

C. Placenta  
1. Abruptio  
2. Previa  
3. Vasa previa  
4. Placental insufficiency 

/infarction 3 
5. Other 

 جفت.پ 
 دكولمان  )1
 سرراهي )2
 )وازا پرويا(عروق سرراهي )3
 3انفاركتوس جفت/ نارسايي )4
 ساير )5

D. Amniotic fluid  
1. Chorioamnionitis  
2. Oligohydramnios 2  
3. Polyhydramnios 2  
4. Other 

 

 مايع آمنيوتيك. ت
 كوريوآمنيونيت )1
 2اوليگوهيدرآمنيوس )2
 2پلي هيدرآمنيوس )3
 ساير )4

E. Uterus  
1. Rupture 
2. Uterine anomalies   
3. Other 

 رحم . ث
 پارگي )1
 ناهنجاري هاي رحمي )2
 ساير )3

F. Mother  
1) Diabetes  
2) Thyroid diseases  
3) Essential hypertension  
4) Hypertensive diseases in 

pregnancy  
5) Lupus/Antiphospholipid 

syndrome   
6) Cholestasis  
7) Drug  abuse 
8) Infection 
9) Other  

 مادر. ج
 ديابت )1
 بيماري هاي تيروييد )2
 پرفشاري خون اساسي )3
 هاي پرفشاري خون در بارداريبيماري  )4
 سندرم آنتي فسفوليپيد/ لوپوس )5
 كلستاز )6
 سوء مصرف مواد )7
 عفونت )8
 ساير )9
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G. Intrapartum  
1. Asphyxia 
2. Birth Trauma 

 حين زايمان. چ
 آسفيكسي )1
 صدمه زايماني )2

H. Trauma  
1. External  
2. Iatrogenic 

 

 تروما. ح
 خارجي )1
 اياتروژنيك )2

I. Unclassified  
1. No relevant condition 

identified 
2. No information available 

 

 طبقه بندي نشده. خ
 اخته مرتبط با مرگنوضعيت هاي ناش )1
 اطالعات ناكافي  )2

1. Defined as < 10th customised 
weight- for-gestation percentile  

2. If severe enough to be considered 
relevant 

3. Histological diagnosis  

 زير صدك دهم وزن بر اساس سن بارداري  .1
به قدري شديد كه مرتبط با مرگ در نظر  .2

 گرفته شود
 بر اساس تشخيص بافت شناسي .3

 
  www.perinatal.nhs.uk/recodeReCoDe, Classification of stillbirth by Relevant Condition at Death:  

 
 

 :جدول راهنماي اين طبقه بندي در زير آمده است

 

 توصيف وضعيت گروه

 جنين الف
 

 -الف 
1 

 ناهنجاري كشنده مادرزادي
 

هراختالل ساختماني، ژنتيكي يا متابوليك كه در زمان لقاح يا . كشنده يا شديد
مرحله تشكيل رويان رخ داده و با حيات ناسازگار است؛ يا بالقوه درمان پذير 

 . است اما سبب مرگ مي شود

 -الف 
2 

 عفونت
 )TORCHمانند (زمنم •
 حاد •

 كشت ميكروب شناسي يا سرولوژي مثبت جنيني، 
پنوموني مادرزادي يا داخل رحمي ، سيتومگالوويروس، سرخجه و براي مثال 

 هرپس

 –الف 
3 

هيدروپس غير ايميون 
 جنين

 :عالمت زير دووجود هم زمان 
 افوزيون پريكارد  آسيت                             
 ادم زير پوستي  افوزيون پلور                      

 –الف 
4 

 ايزوايمونيزاسيون
 

مرگ به ناسازگاري گروه خون نسبت .  ABOو  Rhناسازگاري گروه خوني 
و هيدروپس  16/1تست كومبس غيرمستقيم بيشتر از : داده مي شود

 ).راببينيد 3-الف(جنيني
 –الف 
5 

 مادر -خونريزي جنين
 

 Kleihauer-Betke < 4/0  %1تست : خونريزي به داخل جريان خون مادر

 –الف 
6 

 به قل ترانسفوزيون قل
 

و ) سانتيمتر 8 ≥ماكزيمم پاكه هاي عمودي (وجود پلي هيدرآمنيوس
 2) سانتيمتر 2 ≤ماكزيمم پاكه هاي عمودي (اوليگوهيدرآمنيوس 

http://www.perinatal.nhs.uk/recode�
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 –الف 
7 

 محدوديت رشد جنيني
 

 SGA ،براساس صدك استاندارد 
يا  3كمتر از صدك دهم وزن به سن بارداري: محدوديت رشد داخل رحمي 

 IUGRبراساس    گزارش باليني يا پاتولوژيك 

 –الف  
 جنينيموارد مرتبط ساير  8

مرگ به دليل وضعيت مشخص جنيني ديگر؛ مانند تومورها، آسيب مغزي 
 ])1 -چ(بجز آسفيكسي حين زايمان  [ناشي از هيپوكسي 

 بند ناف ب
 

 –ب 
1 

 پروالپس بند ناف
 

 وجود بند ناف در واژن 

 –ب 
 حقيقي نافگره  2

اگر به قدري شديد باشد كه مرتبط با مرگ در نظر گرفته شود كه شامل بند 
 . ناف دور گردن، گير افتادن بند ناف يا فشار بند ناف مي باشد

 –ب 
3 

چسبندگي نابجاي بند ناف 
 )والمنتوز(

 

 1مشاهده بخشي از عروق نافي در ميان پرده هاي غشايي به طول بيش از  
 .سانتيمتر

 –ب 
 ساير موارد مرتبط با بند ناف 4

 . عروق منفرد نافي را شامل نمي شود 

  جفت پ

 –پ 
 دكولمان 1

 . كه شامل لخته پشت جفت مي باشد) آشكار يا نهفته(كنده شدن جفت 

 –پ 
2 

 سرراهي
 

 وجود پارانشيم جفتي در سطح سوراخ داخلي سرويكس. جفت پايين

 – پ
3 

 )وازا پرويا( عروق سرراهي
 

رگ هاي خوني جنيني، كه در پرده هاي جنيني در عرض سگمان تحتاني 
 .رحم عبور مي كند و با بند ناف يا بافت جفت همراهي  ندارد

 –پ 
 انفاركتوس جفت/ نارسايي 4

از دست رفتن پارانشيم جفتي كه شامل انفاركتوس جفت، ترومبوز جفت و 
 .  التهاب پرزهاي جفتي مي شود

 –پ 
 مرتبط با جفتساير موارد  5

 .از اين كد براي خون ريزي پيش از زايمان استفاده نماييد

  مايع آمنيوتيك ت

 كوريوآمنيونيت 1 -ت 
 

كشت ميكروب شناسي مثبت مايع آمنيوتيك يا جفت، . عفونت مايع آمنيوتيك
 )funisitis(يا وجود شواهد بافت شناسي التهاب بافت همبند بند ناف 

 –ت 
 اوليگوهيدرآمنيوس 2

سانتيمتر يا  2 ≤ماكزيمم پاكه هاي عمودي. با ارزيابي باليني يا سونوگرافي
 سانتيمتر  5 <اندكس مايع آمنيوتيك 

 پلي هيدرآمنيوس 3 –ت
سانتيمتر يا  8 ≥ماكزيمم پاكه هاي عمودي. با ارزيابي باليني يا سونوگرافي

 سانتيمتر 25 >اندكس مايع آمنيوتيك 

موارد مرتبط با مايع  ساير 4 –ت
 آمنيوتيك

 

  رحم ث
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 –ث 
1 

 پارگي
 

 پارگي رحم پيش يا حين زايمان

 –ث 
 ناهنجاري هاي رحمي 2

 .شامل رحم دوشاخه مي شود

 –ث 
 ساير موارد مرتبط با رحم 3

 

  مادر ج

 ديابت 1 –ج 
 

شامل ديابت وابسته . ، حين بارداري)از قبل وجود داشته است(پيش از بارداري
 .به انسولين مي باشد

 

 بيماري هاي تيروييد 2 –ج
 

   باالتر از محدوده مجاز آزمايشگاهي (Free T4) تيروكسين آزاد 

 پرفشاري خون اساسي 3 –ج 
 

روز  2يا باالتر در  mmHg 90/140فشار خون . از قبل وجود داشته است
 بارداري 20متفاوت، پيش از هفته 

 4 –ج 
 بيماري هاي پرفشاري خون

 در بارداري
 

 20روز متفاوت، پس از هفته  2يا باالتر در  mmHg 90/140فشار خون  
، پره اكالمپسي، توكسمي، اكالمپسي و سندرم PETبارداري كه شامل 

HELLP مي باشد . 

 5 –ج 
سندرم آنتي / لوپوس

 فسفوليپيد
 

 4براي لوپوس اريتماتوز سيستميك  ACRمعيارهاي 

  5معيارهاي سيدني

 كلستاز 6 –ج 
شامل بيماري هاي كبدي ديگر مي . يا افزايش اسيدهاي صفراوي/ خارش و

 .شود

 سوء مصرف مواد 7 –ج 
 

 .شامل داروهاي خياباني و الكل مي شود

 عفونت  8 –ج 

شامل . شامل بيماري عفوني عالمت دار مادر كه منجر به فوت نوزاد شود
كشت مثبت واژينال بدون .سپسيس و تب با منشأ ناشناخته مادر مي باشد

 .   عالمت و هرپس را شامل نمي شود

 ساير موارد مرتبط با مادر 9 –ج 

به  –ديابت، آپانديسيت، بيماري قلبي و غيره را . وضعيت هاي مرتبط مادري
. شامل مي شود -شرطي كه چنان شديد باشد كه نوزاد را به خطر اندازد

 .  بيماري شديد كليوي و مرگ مادر را نيز شامل مي شود

  حين زايمان چ

 آسفيكسي 1 -چ 
 

 :يكي از اين دو عالمت 
 پيش از مرگ حين زايمان FHRوجود شواهدي از اختالل شديد  •
• pH  و  7بند ناف كمتر ازBE  12بيشتر از. 

 .آسيب مغزي ناشي از هيپوكسي را شامل مي شود

 صدمه زايماني 2 –چ 

وجود شواهد باليني يا پس از مرگ به نفع صدمه زايماني؛ مانند پارگي كبد،  
دررفتگي استخوان پس سري، يا به دليل / كنده شدن طحال، يا شكستگي

آسيب جدي به داس مغزي، چادرينه، وريد بزرگ مغزي يا مهره گردني در 
 حين زايمان 

 تروما ح
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 خارجي 1 -ح 
 

مانند تصادف هاي جاده اي و ( تروماي مادري .مرتبط با صدمات غيرزايماني
 )آسيب هاي غيرتصادفي

 پزشكي و نه فقط مداخله هاي حين زايمان Proceduresناشي از  اياتروژنيك 2 –ح

  طبقه بندي نشده خ

وضعيت هاي ناشتاخته  1 –خ 
 مرتبط با مرگ

. زايمانمرگ بدون توجيه مامايي شامل مرده زايي هاي توجيه نشده پيش از 
آسفيكسي پيش از زايمان، پارگي زودرس پرده ها، شريان منفرد نافي، يا مايع 

 .آمنيوتيك كاهش يافته را شامل مي شود

 اطالعات ناكافي 2 –خ 

مواردي كه درباره دوره بارداري يا زايمان . مرگ هاي بدون نظارت و ثبت نشده
گروه هاي باال  مرتبط اطالعاتي موجود نيست يا اندك است و با هيچ يك از 

 .تا حد امكان از اين گروه استفاده نكنيد. نمي باشد
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 نوزاد فوت شده بستري مخصوص بررسي: نامه ج  پرسش
 

  . اين گروه از پرسشنامه براي مواردي از نوزادان متولد شده كه پس از تولد يكي از شرايط زير را دارا باشند تكميل مي شود

هاي  دليل ابتال به بيماري يا وضعيت خاص در بخشه ، بزايشگاهو  كه پس از تولد زنده در بيمارستان ينوزاد 
از محل زايمان به  اين نوزاد . و هرگز تا زمان مرگ از بيمارستان ترخيص نشده است بيمارستاني بستري بوده

 .منتقل شده است ويژه مراقبت هايا يبخش هاي بستري 
زنده ترخيص شده است و هم اكنون بدليل ابتال ) نزايشگاه يا بيمارستا( محل تولدده و از نوزاد زنده متولد ش 

 .ارجاعي نيز مي شود/ انتقالياين مورد شامل موارد . به بيماري بستري شده و در بيمارستان فوت نموده است
ا آمده است و به دنبال ابتال خارج بيمارستان به دنينوزاد در واحد تسهيالت زايماني يا منزل يا ساير مكان هاي  

 به بيماري در بيمارستان بستري شده و فوت نموده است

 .في تكميل شودوبراي نوزاد مت )پرسش نامه سبز رنگ( ج  پرسش نامهوجود داشته باشد  باالكه يكي از شرايط  در صورتي

 

 :محل تولد نوزاد 

زايشگاه، واحد تسهيالت / محل تولد مي تواند بيمارستان. ا اظهارات مادر تعيين نماييدي ل تولد نوزاد را بر اساس پروندهمح
 .زايماني، منزل يا ساير مكان ها باشد

 

 :بخش بيمارستاني محل فوت) 1پرسش

 . بخش بيمارستاني كه نوزاد در آن بستري بوده و فوت نموده است را مشخص نماييد

 

 :فوتنحوه پذيرش نوزاد پيش از ) 2پرسش

 :گزينه هاي ممكن عبارتند از. نحوه پذيرش نوزاد متوفي را در بيمارستان محل فوت تعيين نماييد

 به مواردي اطالق مي شود : ن بدنبال تولد در اين بيمارستانانتقال از بخش زايمان يا ساير بخشهاي همين بيمارستا
در بيمارستان محل زايمان بستري بوده است و در  ،مان و پيش از ترخيصيكه نوزاد پس از تولد و خروج از بخش زا

 . نهايت در همان بيمارستان محل تولد فوت نموده است
 ًبه مواردي اطالق مي شود كه نوزاد بدنبال : ال تولد و يا بستري متصل به تولدبدنب انتقال از بيمارستان ديگر مستقيما

مانند بخش مراقبت هاي ويژه  (به مراقبت هاي پزشكي تولد در بيمارستان ديگري بالفاصله و بدليل ابتال و نياز
NICU  ( به اين بيمارستان)اصله پس از تولد در بيمارستان محل فقل شده است و يا بدليل ابتال بالمنت) محل فوت

آگر به هر دليلي پيش از بيمارستان محل . منتقل شده است) محل فوت(تولد بستري بوده و سپس به اين بيمارستان
نكته كليدي در . فوت، بيمارستاني ديگر نيز پذيراي نوزاد مبتال بوده است اشكالي در انتخاب اين گزينه نخواهد بود

كه نوزاد پس از تولد به دليل ابتال و نياز به مراقبت پزشكي هرگز از مراكز بيمارستاني و درماني  اين گزينه اين است
 .                                                                                                 ترخيص نشده است
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 بدليل ابتال پس از ترخيص تولد) امل اورژانس يا درمانگاهش(هاي همين بيمارستان  بستري و يا انتقال از ساير بخش :
و بدليل ابتال به بيمارستان  هبه مواردي اطالق مي شود كه نوزاد پس از تولد از بيمارستان محل تولد ترخيص شده بود

 مراجعه نموده و بستري شده است، ليكن ممكن است به ضرورت از بخشي به بخش ديگر منتقل شده باشد ، براي
مثال نوزادي كه در بخش كودكان و يا نوزادان پذيرش و بستري مي شود و بدليل نياز به مراقبت هاي ويژه به بخش 

NICU  درمواردي كه نوزاد مبتال پس از مراجعه به درمانگاه و يا اورژانس . جا فوت مي كندآنمنتقل مي شود و در
در بخش اورژانس يا درمانگاه نيز اتفاق مي افتد شامل  يا مواردي از فوت كه بيمارستان در بخش بستري مي شود و

                                                                                                                                      .همين گزينه مي شوند
  شامل نوزاداني مي شود كه پس از تولد و : ترخيص تولدانتقال از بيمارستان ديگر بدنبال ابتال و بستري پس از

، به بيمارستان ستري بوده اند و با توجه به نيازترخيص از بيمارستان محل تولد، بدليل ابتال در بيمارستان ديگري ب
 . محل فوت منتقل شده اند

 

 ): سال(سن مادر هنگام زايمان  )3پرسش

 .درج نماييد كاملبر حسب سال و ) يا همراهان وي(با توجه به مندرجات پرونده يا گزارش مادرسن مادر باردار را 

 

 ):   به هفته(سن بارداري ) 4پرسش

منبع استخراج و محاسبه مستندات و مدارك همراه مادر و شرح حال از . ذكر شود كامل سن بارداري مادر بر حسب هفته
 .گرافي هاي مادر باردار استقاعدگي ، سونو روز آخرين اولينقبيل 

) هفته 29مثًال (هم چنين فقط يك سن بارداري . هفته باشد 45هفته و بيش از  22بديهي است اين سن نمي تواند كمتر از 
 .پرهيز كنيد) روز 5هفته و  32(و نيز هفته و روز ) هفته 29 -28مثالً (را انتخاب كنيد و از انتخاب يك محدوده سن بارداري 

 

 :تعداد بارداري هاي قبلي مادر) 5پرسش

از پرونده يا پرسش از ) مرده زايي و يا زايمانمول، اعم از سقط، ( تعداد بارداري هاي مادر را بدون توجه به نتيجه و زايمان 
 .مادر درج نماييد

 

 ):به ماه(فاصله اين بارداري از بارداري قبلي) 6پرسش

براساس تعريف به فاصله زماني ختم بارداري قبلي تا شروع اين بارداري اخير اطالق مي اين بارداري از بارداري قبلي، فاصله 
مرده مول، اعم از سقط، ( بدون توجه به نتيجه و زايمان  ،شامل همه انواع بارداري ،دقت نماييد كه بارداري هاي قبلي .گردد

   .مي شود) زايي و يا زايمان
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 :نوع زايمان) 7پرسش

پنج گروه زايمان شامل زايمان واژينال، زايمان  .ع شده را بر حسب تقسيم بندي ارائه شده انتخاب نماييدنوع زايمان واق
وكيوم و زايمان به روش سزارين / فيزيولوژيك با روش هاي كاهش درد غيردارويي، زايمان بي درد دارويي، زايمان با فورسپس

 . مي باشد

علل شايه . روش را به تشخيص پزشك معالج درج نماييداين توجه داشته باشيد كه در صورت انجام سزارين ، علت انتخاب 
سزارين، شامل عدم پيشرفت فرايند زايماني، سابقه انسيزيون هاي قبلي رحم مانند سزارين تكراري، ديسترس جنيني، 

   .اگر علت سزارين، ساير علل انتخاب شود الزم است آن علت ذكر شود .پرزانتاسيون غيرطبيعي جنين و ساير موارد مي باشد

 

 : عامل زايمان )8پرسش

نوزاد مي تواند هم در از آن جا كه اين . فرد عامل يا تسهيل كننده زايمان بر حسب گزينه هاي موجود تعيين نماييد
ماماي با  ،پزشك متخصص زنان و زايمان مي تواند عامل زايمان و هم در خارج بيمارستان به دنيا آمده باشد، بيمارستان 

در . باشد بهورز ماما يا فرد دوره نديده مانند قابله هاي محلي/ ، فرد دوره ديده شامل ماما روستاتحصيالت دانشگاهي
تخصصي معادل پزشك متخصص زنان و زايمان و دانشجويان مامايي معادل  بيمارستان هاي آموزشي، كارورزان و دستياران

 .ماماي با تحصيالت دانشگاهي در نظر گرفته مي شوند

 

 : تعداد قل ها )9پرسش

 .از آنجا كه ممكن است بارداري تك قلو يا چند قلو باشد تعداد جنين ها را تعيين نماييد

 

 : رتبه قل فوت شده )10پرسش

در  .تولد تعيين نماييدزمان سب رتبه قل فوت شده را بر ح) جند قلو(كه بارداري شامل بيش از يك جنين باشد در صورتي
 .ثبت گردد 1، در اين پرسش نيز 9در پرسش  1صورت تك قلويي، عالوه بر ثبت عدد 

 

 ): به گرم(وزن محصول بارداري ) 11-1پرسش

از آن جا كه وزن تولد يكي از معيارهاي مهم . )گرم 2580: مثال(وزن دقيق محصول بارداري را بر حسب گرم بنويسيد
  مرگ نوزادي به دقت وزن شوند مداخله است الزم است تمامي مواردطراحي 

 .گرم باشد 8000تا  250الزم به ذكر است وزن موارد فوت شده مي تواند در محدوده 

 ):به گرم(وزن نوزاد هنگام بستري اخير) 11-2پرسش

در مورد نوزاداني كه بالفاصله پس از تولد، از اتاق  .وزن نوزاد هنگام بستري اخير در بيمارستان را بر حسب گرم درج نماييد
 . اتاق عمل، مستقيم به بخش هاي بستري انتقال مي يابند، وزن تولد و وزن هنگام بستري اخير، يكسان است/ زايمان
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 :سابقه مادر از نظر مرده زايي قبلي ) 12پرسش

را تعيين و درج ) هفته 22زايمان جنين مرده با سن بارداري بيش از ( با مراجعه با پرونده يا پرسش از مادر سابقه مرده زايي 
 .نماييد

 

 :هاي مادرزادي در اين نوزاد  وجود ناهنجاري )13پرسش

در اين گونه . دييوجود هر گونه ناهنجاري مادرزادي در محصول بارداري را به تشخيص پزشك يا عامل زايمان تعيين نما
موارد مالك ناهنجاري، مشاهده آن يا تأييد شده توسط پزشكان ديگر و توسط وسايل و تجهيزات تشخيصي مانند سونوگرافي، 

در زير . گروه تقسيم مي شوند 10ناهنجاري ها به  ICD 10براساس طبقه بندي . است... ي اسكن و اكوكارديوگرافي، سي ت
 .گروه و مثال هاي شايع هر گروه به تفكيك آمده است 10اين 

 

 

 در صورت انتخاب گزينه ساير ناهنجاري ها الزم است به. الزم به ذكر است كه امكان انتخاب چند گزينه در اين جا وجود دارد
 .نام آن نيز اشاره شود

 

 : مادر هاي زمينه اي بيماري )14پرسش

 

منظور بيماري هايي است كه مادر پيش از بارداري به آن ها مبتال بوده و اين بيماري ها در طول بارداري اخير وي نيز ادامه 
 :اين بيماري هاي زمينه اي به صورت زير دسته بندي شده اند. داشته اند

 

 

the nervous system عصبي 
the circulatory system قلبي عروقي 
eye, ear, face and neck چشم، گوش، صورت و گردن 
the respiratory system تنفسي 
Cleft lip and cleft palate شكاف كام، شكاف لب 
the digestive system گوارشي 
The genitourinary  system   ادراري تناسلي 
 the musculoskeletal system اسكلتي عضالني 
Other congenital malformations ر ناهنجاري هايسا 
Chromosomal abnormalities, not elsewhere classified كروموزومي 
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 Cardiovascular Disease قلبي عروقي
 Hypertension   پرفشاري خون

 Respiratory Disease ريوي
 Renal Disease كليوي

 Autoimmune Disease اتوايميون 
 Hematologic Disease هماتولوژيك 

 Diabetes ديابت
 Thyroid Disease تيروييد

 Psychiatric Disease رواني
 Neurologic Disease )نورولوژيك(عصبي 

 Drug Misuse سوء مصرف مواد و دارو
 Infectious Disease عفوني 

 Others ساير
 

 .اين بيماري ها بر اساس مندرجات پرونده يا گزارش مادر ثبت مي شود

ها، الزم است به در صورت انتخاب گزينه ساير بيماري . الزم به ذكر است كه امكان انتخاب چند گزينه در اين جا وجود دارد
 .نام آن نيز اشاره شود

 

 :بارداري مادر بامرتبط  شرايط) 15پرسش 

هايي در دوران بارداري دارد كه عامل مستقيم يا غير مستقيم ابتالي جنين به  اشاره به ابتالي مادر به بيماريپرسش اين 
 .نه اي يا شرايط خاص و خطر منجر به مرگ شده استيبيماري زم

 .مرتبط با بارداري به صورت زير دسته بندي مي شوداين شرايط 

 Gestational diabetes ديابت بارداري
 Gestational hypertension پرفشاري خون بارداري

 Pre-eclampsia پره اكالمپسي
 Eclampsia اكالمپسي

كوچك / محدوديت رشد داخل رحمي
 براي سن بارداري

Intrauterine growth restriction / small for gestational age 

 Large for gestational age بزرگ براي سن بارداري
   Placenta previa جفت سرراهي

 Placenta abruption دكولمان
 Prelabour rupture of membranes پارگي زودرس كيسه آب

 Preterm labour زايمان زودرس
 Urinary Tract Infection عفونت اداري

 Other ساير
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 .اين شرايط مرتبط با بارداري بر اساس مندرجات پرونده يا مستندات همراه مادر ثبت مي شود

در صورت انتخاب گزينه ساير شرايط، الزم است به نام . الزم به ذكر است كه امكان انتخاب چند گزينه در اين جا وجود دارد
 .آن نيز اشاره شود

 :كه هنگام مرگ همراه نوزاد بوده يا سبب مرگ وي شده اند) هايي(بيماري  )16پرسش 

اتاق عمل زنده به دنيا آمده اند و در همان محل زايمان فوت / اين پرسش فقط مخصوص نوزاداني است كه در اتاق زايمان
 . نموده اند

 . اين بيماري ها در گروه هاي زير دسته بندي شده اند

 منتشر داخل عروقيانعقاد  • آسفيكسي •
 انتروكوليت نكروزان • سندرم ديسترس تنفسي •
 هيپوگليسمي • سندرم آسپيراسيون مكونيوم •
 استرس ناشي از سرما • )مانند پنوموتوراكس، آمفيزم بينابيني(سندرم نشت هوا •
 اسكلرما • خون ريزي ريوي •
 تشنج • سپسيس و عفونت •
 نارسايي كليه • داخل جمجمه اي/ خون ريزي داخل بطني •
 نامشخص • هيدروپس فتاليس •
 ساير • كرن ايكتروس •
 

در صورت انتخاب گزينه ساير بيماري ها الزم است به . الزم به ذكر است كه امكان انتخاب چند گزينه در اين جا وجود دارد
 .نام آن نيز اشاره شود

  

 آيا انتقال به بخش مجهزتر در همين بيمارستان  يا بيمارستان ديگري درخواست شده است؟ ) 17پرسش

بر حسب مندرجات پرونده و يا گزارشات پرستاري تعيين نماييد كه آيا درخواست انتقال به بخش مجهزتر در همين 
 .شده است يا نه) توصيه(بيمارستان و يا بيمارستان ديگري از طرف پزشك معالج انجام

   

 در صورت نياز به انتقال، علت عدم اعزام نوزاد چه بوده است؟  )18پرسش

بوده است و نياز به انتقال اعالم شده است ، علت عدم انجام انتقال و يا اعزام را ) بلي(مثبت 19 پرسشكه جواب  در صورتي
را بطور  مربوطعلت  4قرار نمي گيرد با انتخاب گزينه  3تا  1كه علت مورد نظر در پاسخ هاي  در صورتي. تعيين نماييد

 .بنويسيد مربوطمختصر در محل 
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