
دکتر نرگس رستمیان 

متخصص پزشکی قانونی 



ودمیشصادرافرادمرگازبعدکهاستمدرکی:فوتگواهی

میباشدفردفوتبودنقطعیمویدو

باشدنمیجسددفنبرایمجوزیهرگزفوتگواهی
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پدیده های نعشی دیررس

فساد نعشی1.

مومیایی شدن جسد2.

آدیپوسیر3.

پدیده های نعشی زودرس

سرد شدن جسد1.

کبودی نعشی2.

جمود نعشی3.



لاحتمایاواستطبیعیغیرآنعلتیا:مشکوکمرگ

نممکحتییاباشدطبیعیغیرمرگعلتکهمیرود

وقوعخصوصدرولیباشدطبیعیمرگعلتاست

باشدمطرحشکایتیمرگ

باشدمعلوموطبیعیمرگعلت:مشکوکغیرمرگ.

باشدنمیمطرحنیزوشکایتی



.باشددادهتشخیصرامتوفیفوتعلت1.

.باشدطبیعیفوتعلت2.

.نباشدمطرحشکایتیمرگوقوعخصوصدر3.



حتی اگر بیمار چند ماه بعد از)مرگ متعاقب تصادف و حادثه1.

(.تصادف فوت نماید

.اقدام به خودکشیمرگ متعاقب2.

.سوختگی و خود سوزیمرگ متعاقب3.

.مرگ بدنبال وقوع قتل4.

.مسمومیت دارویی و شیمیاییمرگ بدنبال5.

.سوء مصرف مواد مخدرمرگ بدنبال6.



.عمل جراحیمرگ بدنبال7.

..  مرگ حین و بعد از بیهوشی8.

.مرگ در حین طبابت و اقدامات درمانی9.

.سقوط از بلندیمرگ بدنبال10.

.مرگ به علت برق گرفتگی11.

.غرق شدگیمرگ به علت12.

.مرگ ناشی از سالح سرد13.

.مرگ ناشی از سالح گرم14.

.مرگهای ناگهانی و غیر قابل توضیح15.



.تزریقاتمرگ بدنبال16.

.نزاعمرگ متعاقب17.

.کودک آزاریمرگ بدنبال18.

مرگ در مراکز نظامی و مجتمع های خوابگاهی19.

.مرگ در سرای سالمندان و مراکز بهزیستی20.

.مرگ در بازداشتگاهها21.

.گاز گرفتگیمرگ به علت22.

.مرگ در حین کار23.

.مرگ متعاقب سقط24.





وتتابلو، علت و نحوه ف



mode of deathتابلو فوت  

واستداشتهوجودفوتهنگامبهکهاستفیزیوپاتولوژیکیوضعیت

متعدداهفوتعلتچندهر.استنمودهفوتفیزیوپاتولوژیآنبابیمار

دودمحفوتهنگامبهافراددرموجودپاتولوژیهایفیزیوولیهستند

،ARDS،سمیسپتیتنفسی،نارسایی،آریتمی،وهیپوولمیقلب،خونریزینارسایی).میباشد

DIC)

علت فوت هر چه باشد معموإل فرد در حضور یکی یا دو تا از موارد   

.فیزیو پاتولوژیک فوق فوت می نماید 



cause of deathعلت فوت  

ازایسلسلهایجادباوقوعازبعدکهاستعاملیفوتعلت

کهتاسروشن.میشودفوتبهمنجرفیزیولوژیکتغییراتورویدادها

مواردهبقیآنبرداشتنباوداردقرارزنجیرهاینابتدایدرفوتعلت

:مثال.نمیدهدرخ

وتف<نارسایی تنفسی<ترومبوآمبولی<شکستگی اندام تحتانی<تصادف .1

فوت<آریتمی<آنفارکتوس<ترومبوز<آترواسکلروز. 2



manner of deathنحوه فوت 

بانآمتعاقبومیگرددایجادشرایطآندرفوتعلتکهاستشرایطی

ممکنفوتنحوهایجادشرایط.میشودمرگوقوعبهمنجرفوتتابلوی

.اشدبقتلیاوخودکشیاقدامیاحادثهیاباشدطبیعیعاملیکاست

بیعیطفوتگردند،نحوهمطمئنصورتیکهدرپزشکانکهاستروشن

،ایحادثهتشخیصومینماینددفنجوازصدوربهاقداماستبوده

ستمسیوقانونیپزشکانوظایفجزوفوتبودنقتلیاوخودکشی

بهایدباستنامعلومآنهافوتنحوهکهمرگهامواردتمام.میباشدقضائی

.شوندارجاعقانونیپزشکی



فرد اگر پزشک متوفی را بعد از فوت ویزیت مینماید باید این1.

از .دبیمار او باشد و پزشک در زمان حیات او را ویزیت نموده باش

.زمان ویزیت بیمار بیش از دو هفته سپری نشده باشد

.علت فوت معلوم باشد2.

.مرگ جزء مرگهای طبیعی محسوب گردد3.

.در خصوص مرگ شکایتی مطرح نباشد4.



پزشک باید جنازه را از نظر وجود عالیم حیاتی مورد بررسی قرار1.

.دهد

.تمام البسه مورد بررسی قرار گیرد2.

تمام البسه فرد فوت شده از بدن وی خارج گردد وجنازه را از نظر 3.

.وجود هر گونه آثار ضرب و جرح مورد بررسی قرار دهد

.اخذ شرح حال درباره نحوه فوت وبررسی مدارک بالینی4.

اخذ مدرک کتبی از بستگان جهت عدم وجود شکایت در خصوص 5.

.متوفی در حال و آینده



.گواهي فوت از چهار قسمت عمده زیر تشكیل شده است

مشخصات عمومي متوفي  1.

علت مرگ       2.

شرایط وقوع مرگ         3.

مشخصات صادر كننده گواهي فوت4.



:علت فوت باید شامل دو جزء باشد whoطبق  نظر 

PART : I 

PART : II

A

B

C



زمان تقريبي بين شروع تا 
مرگ

علت مرگ

: الف آخرين بيماري يا وضعيتي كه 
بالفاصله قبل از مرگ وجود داشت

: ب
بيماري هاي قبلي

:ج

:د

ساير بيماري هاي كه به مرگ كمك 

كرده اند، ولي وجود آنها به تنهائي 

موجب مرگ نمي شود



انراستخوانشكستگيعلتبهصبح9ساعتدرايساله45خانم

ومنتقلبیمارستانیكاورتوپديدرمانگاهبهخویش،منزلدر

روزهشتمیندرمناسبدرمانياقداماتازپس.شودميبستري

بیشتريهابررسيدر.كندميفوتریهآمبوليتشخیصبابستري

سینهسرطاندارايقبلسالچهارمتوفيكهشودميمشخص

.استدادهمتاستازفموربهكهبوده



زمان تقريبي بين شروع تا 
مرگ

علت مرگ

چند ساعت آمبولي ريوي: الف آخرين بيماري يا وضعيتي كه 
بالفاصله قبل از مرگ وجود داشت

روز8 شكستگي پاتولوژيك : ب
فمور بيماري هاي قبلي

سال2 متاستاز سرطان به فمور: ج

سال4 سرطان پستان: د

ساير بيماري هاي كه به مرگ كمك 

كرده اند، ولي وجود آنها به تنهائي 

موجب مرگ نمي شود



واضحزرديباشدیدخونياستفراغعلتبهايساله54آقاي

خونریزي،منشأكهشودميمعلومبررسيدر.كندميمراجعه

سال20ازويكهشودميمشخصتاریخچه،اخذبا.استمري

شكميآسیتبالینيمعاینهدر.كندميمصرفالكليمشروباتقبل

افزایشهمچنین.شودميگزارشباالبیمارآمونیاك.داردوجود

چاردبیمارنهایتدر.شودمياثباتكبديسیروزوپورتفشار

ورفتهماكبهبستريدوموبیستروزدروشدهكبديآنسفالوپاتي

فوتيتنفسوقلبيایستبابعدروزدو.شودميمنتقلICUبه

.كندمي



زمان تقريبي بين شروع تا 
مرگ

علت مرگ

چند روز  ي آنسفالوپاتي كبد:الف آخرين بيماري يا وضعيتي كه 
بالفاصله قبل از مرگ وجود داشت

چند سال سيروز كبدي : ب

بيماري هاي قبلي

سال20 مصرف طوالني مدت 
الكل 

:د

ساير بيماري هاي كه به مرگ كمك 

كرده اند، ولي وجود آنها به تنهائي 

موجب مرگ نمي شود



توضحات  وضعيت

مشترك در تمام مرگ هاست و نمايانگر هيچ نيست ايست قلبي

مشترك در تمام مرگ هاست و نمايانگر هيچ نيست ايست  تنفسي 

شودآخرين بيماري تشخيص داده شده قبل از مرگ است و مقابل الف نوشته مي آنسفالوپاتي كبدي

عالمت يا شكايت است و در گواهي فوت وارد نمي شود  استفراغ

يافته آزمايشگاهي است و در گواهي فوت وارد نمي شود Hyperammonemia

عالمت است و در گواهي فوت وارد نمي شود افزايش فشار پورت

عالمت است و در گواهي فوت وارد نمي شود كماي هپاتيك

عالمت يا شكايت است و در گواهي فوت وارد نمي شود آسيت شكمي

عالمت يا شكايت است و در گواهي فوت وارد نمي شود زردي

اين بيماري علت الف است و مقابل ب نوشته مي شود سيروز كبدي

ده علت آغاز كننده سلسله علل بعدي است كه در نهايت موجب مرگ ش
.  است و مقابل ج نوشته مي شود

مصرف طوالني مدت الكل 



و اطالعات مندرج در گواهي فوت جزو اطالعات مورتاليته ملي ثبت مي شود*
اشت و كيفيت مورتاليتي ديتاي كشور بستگي به اين گواهي ها خواهد د

ذاري و تاثير آن روي تحقيقات ، بررسيهاي آماري ، بهداشت عمومي ، قانونگ

.مشخص است .... 



تشکر از توجهتان 


