
Η  κατάρτιση  και  διαβίβαση  των  cπατιστικών  αιτιών  Θανάτου  στην  Ευρωπατκή  Επιτροπή

(Ευrοstat) αποτελεί νομική υποχρέωση της χώρας βάσει των σχετικών (6 & 7) Κανονισμών. Επίσης
οι CπCr[ιστικές αυτές αποcπέλλονται και σε άλλους Διεθνείς Οργανισμούς {ΠΟΥ, ΟΟΣΑ, ΟΗΕ κλπ)

ενώ  μέρος  αυτών     είναι  διαθέάιμο  για  κάθε+ ενδ`ια$;ερόμεώ  cr[ον  ιCπότοπο  της  Ελληνιιtής
Στατιcπικής Αρχής  wwW.stαtίstίcs.gr

Σε   συνέχεια   των   ανωτέρω,   για   την   αποφυγή   λαθών   και   παραλείψεων   που   έχουν
παρατηρηθεί ι(αι επηρεάζουν την  ακρίβεια  και την πληρότητα των  στοιχείων,  παραθέτουμε τις

οδηγίες για την ορΘή συμπλήρωση του εν λόγω πιστοποιητικού όπως μας γνωστοποιήθηκαν με
το  σχετικό  (9) έγγραφο της ΕΛΣΤΑΤ.  Ειδικότερα, παραιtαλούμε yια την πλήρη  συμμόρφωσή σας

με τα κάτωθι:

1.  Πλήρnc καt ευαι/άιrιrωστ» αιrαγραφή  τ77c αLτίαc ΘανάτΌυ από τον υπογράφοντα ιατρό

με τον όσο το δυνατόν μεγαλύτερο περιορισμό της χρήσης σωr[ομογραφιών ιατρικών όρων, προς
αποφυγή συγχύσεων ι(αι απώλειας χρόνου κατά την επεξεργασία των αιτιών.

Οι όροι που χρησιμοποιούνται Θα πρέπει να περιλαμβάνονται αον κατάλογο της Δέκατης
Αναθεώρησης  της  Διεθνούς  Στατιστικής  Ταξινόμησης  Νόσων  και  των  Συναφών  Προβλημάτων
Υγείας (|CD-10) με αναφορά του κωδικού, όπου αυτό είναι δυνατό.

2.  Οσ8ό χρσι;Lκή και αιπολοyικrί σεtρά, με την ακολουθία των νοσηρών καταστάσεων που
οδήγησαν   στο   Θάνατο,   κατά   τη   συμπλήρωση   του    μέρους   I   του   ερωτήματος   20   του
Πιστοποιητιι{ού (που αναφέρεται στην αιτία Θανάτου):

•   Σm  γοα«ιώ  /α/,  που  Θα πρέπει να  είναι πάντοτε  συμπλnρωμένn,  δηλώνεται  η  ιΞά!±ςή

(άμεσn} αι_τία ΘαΥάτου, δηλαδή n ασθένεια ή η επιπλοκή πqυ οδ_ήγnσε στΌ Θάνα_τΌ. ΠρόκεLται

για την τελική νόσο ή νοσηρή κcπάcπαση που εμόανίστnκε αυέσως ποιν το νενονόc του Θανάτου
και όχι τον μηχανισμό Θανάτου.

•   Σπc yραι«έc /Θ/ καt /γ/ περιγράφονται (εώόσον υπάργουν) οι διαδοχιιtές προηγηθείσες

αιτίες  που  ο.δήγηgqν  στην  τελική  αιτία  Θα`ιάτου  της  γραμμής  (α).  Η  ασθένεια  που  εάε  ως
συνέπεια  την  άμεση`αιiία  Θανάτου,  δηλώνεται  στη  γραμμή   (β),  αν  αυτή   με  τη   σειρά  της
οφειλόταν  σε  κάποια  άλλη  ασθένεια,  αυτή  γράφεται  Cπη  γραμμή  (γ)  κοκ.  Έτσι,  η   νοσηρή
κατάσταση   που   δηλώνεται  cπην  τελευταία   χρnσιιLοποιούμενη   γραμμή   του   ιιέρουc   Ι   του
ερωτήματος 20 συνιστά την υποιtείμε`rn   αιτία Θανάτου, δηλαδή το νόσημα ή τον τραυματισμό
που προκάλεσε την έναρξn τnc αι{ολουθίας των νοσnρών καtαπάσεων, τα οποία οδήγησαν στο
Θάνcπο και αποτελεί τη  σηυαντικότεοn   πληροφορία του  ΠιcΓ[οποιητικού  που  καταχωρείται για
σταuστική ανάλυση.

•   Εφόσον    κρίνεται    απαραίτητο,    μπορούν    να    προCπεθούν   επιπλέον    γραμμές    στο
Πιστοποιητικό.   ΩαΓrόσο,  δεν  απαιτΕίται  η  συμπλήρωση  όλων  των  γραμμών  για  τις  αιτίες
Θανάτου.  Η καταχώρηση  μιας ιtαι μοναδικής νοσηρής κατάστασης στη γραμμή  (α) του  Μέρους I
αρκεί όταν  η  νόσος  αυτή  αποτελεί τόσο  υποκείμενη  όσο  και τελική  αιτία  Θανάτου  (π.χ.  οξεία
ιογενής μυοκαρδίτιδα).  Σε  καμιά περίπτωση  όμως  δεν Θα πρέπει να δηλώνονται περισσότερες
της μιας νοσηρής κατάστασης cπην κάθε γραμμή.


