
3.   ±ρgμ±__τΌυ  ερωrήματοL{±Ρ  Θα  αναγράφεται  κάθε  άλλη  σημαιr[ική  νοσολογική
κατάσταση που gμΥτέλεσε Cπο_ Θάνατο αλλά δε σχετιζότqν άμεσα ιιε το νόσημα ή την κατάgιε!gη

ΖιQμηy__πρg±ήΞjΞΞ. Δεν Θα πρέπει να αναγράφεται εδώ σε καμία περίπτωση η ίυποκείμενη αιτία-Ι_          `+.       -Ι              -_

Θανάτου.

4.   Αποφυγή   αναγραφής  των  μηχανισμών   ή   τρόπων  Θανάτου  ως  αιτίες  Θανάτου   (π`χ.
καρδιακή  ανακοπή,  αναπνευστική  ανεπάρκεια,  ηλεκτρομηχανικός  διαχωρισμόι  ασφυξία  κτλ),
καθώς δεν παρέχουν χρήσιμη επιδημιολογική πληροφορία.

5.   Όπου   δηλώνεται  ως   αιτία   Θανάτου   η   ανεπάρκεια   κάποιου   ζωτικού   οργάνου   (π.χ.
καρδιακή  ανεπάρκεια,  ηπατική  ανεπάρκεια, νεφρική  ανεπάρκεια),  Θα πρέπει να αναyράφονται
επίσης, στις επόμενες γραμμές και οι αιτίες που την προκάλεσαν.

6.   Η αναφορά του χρονικού διαστήματος μεταξύ της έναρξης της κάθε νοσηρής κατάcπασης
και του Θανάτου Ξ Θα πρέπει να παραλείπεται (π.χ. λεπτά, ώρες, μέρες, μήνες, έτη, δεκαετίες).
Όταν δεν είναι γνωστό με ακρίβεια, Θα πρέπει να δηλώνεται κCπά προσέγγιση,

7.   ±c_ _Θαι;άτΌικ από  ιrεοπλ_Φσtια_LLείναι αναγκαίο  να διευκρινίζεται εάν πρόκειται για
νεοπλάσματα   κακοήθη,   καλοήθη   ή   με   αβέβαιη   /  άγνωστη   συμπεριφορά.   Επιπλέον   είναι
απαραίτητοναδηλώνονταιηπρωτοπαθήςεστία,εφόσονείναιγνωστήκαθώςκαιοιμεταστάσεις.

_ Στην περίmωση  που  η πρωτοπαθής εστία δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί,  Θα πρέπει να
αναφέρεται ως άγνωστη.  Στη  λευχαιμία Θα πρέπει να προσδιορίζεται αν πρόιtειται για «οξεία»,
«υποξεία>}  ή  «χρόνια»  και να  καθορίζεται παράλληλα  ο  κυ.τταρικός τύπος.  Είναι σημαντικό ±g

αποφεύνονται γενικοί όροι όπως «όγκος»,  «μάζα», «νεόπλασμα» κ.τλ.είνα8Ι.χρΟήισ,Ξ*
γέwηση.

9.   Όταν ο Θάνατος συμβαίνει κατά την ±ς!±ggρgρ.έq τΌιr ποκετό ά m λοχε±g Θα πρέπει αυτό να

αναφέρεται.

10. Σε gΕ±p±ς__ηλ{μψέγωy qmέ[±±±±4  παρόλο  που  συχνά είναι  δύσκολο να προκριΘεί  με
σαφήνεια η  αιτία Θανάτου  όταν συνυπάρχουν πολλές ασθένειει  όα πρέπει να επιλέγεται από
τον  ιατρό  (κατά  την  επιcΓτημονική  του  κρίση),  η  ακολουθία  εκείνη  που  περιγράφει  όσο  το

δυνατόν   καλύτερα   τη   διαδικασία   που   επέφερε   το   Θάνατο.   Οι  όροι   tίγήρας»,   «γηρατειά>Ί
«καταβολή», «καχεξία» δεν παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση.

11. Οιβίαιοιθάνα_τΕQι τυγχάνουν ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και Θα πρέπει να επισημανθεί ότι,

ακόμα και σε περιπτώσεις πcιυ κάποιος αποβιώσει λόγω των συνεπειών ενός τραυματισμου μετα
από ικανό χρονικό διάστημα, είναι gιΕgQLα=±nιΩ να δηλώνεται, εκτός από τη φύση του τραύματος

(πχ κάκωση, κάταγμα, δηλητηρίαση, ασφυξία κτλ} _κ_qι η εξέ!ιει2±!sή±±ι±α+π.χ. τροχαίο  δυστύχημα,
εργατικό  ατύχημα,  πτώση  από  ύψος,  ανθρωποκτονία  ή  αυτοκτονία,  εφόσον  είναι  δυνατόν να
αναφερθούν με βεβαιότητα), καθώς αυτή  αποτελεί το αποκλειστικό αντικείμενο ενδιαφέροντος
σε αυτές τις περιπτώσεις.  Επιπρόσθετα είναι χρήσιμη η παροχή λΞzιιg±±ΞΕΞ±±±2!± για τον τρόπο ΠΟυ

προκλήθηκε ο Θάνατος (π.χ. τυχαίος πνιγμός στη Θάλασσα, πυρκαγιά σε σπίτι, καταπλάκωση από


