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Abstract

Özet

Aim: The definition of the deficiencies in SSI (State Statistic
Institute) death forms and comparison with results MERNIS death
reports. Method: This study is retrospective, descriptive a registration
investigation. This Investigation was performed in the Centrum of
Isparta and all deaths which had been recorded by health centrums
between January 01, 2002 and December 31, 2002 were evaluated. In
obtaining of data, death reports (SSI death forms, MERNIS death
reports, SSK burial licence), patient files and polyclinic registrations
of the emergency service. Results: In this study, it was defined that
there were deficiency of knowledge in the 4.6% of the SSI death
forms. There were discordance with rate of 14.8% between the
knowledge recorded SSI death forms and the knowledge recorded to
MERNIS death reports. According to MERNIS death reports, the
primer cause of deaths was defined as cardio-pulmonary arrest
(35.4%). In the 50.5% (n=612) of the causes of deaths, the diagnosis
which reported as cause of death was false. The most of those false
diagnoses were recorded by Medical School, Health Centers and State
Hospital. In the evaluation death records of 440 cases that died in
hospital and the main cause of death was not recorded (n=526), it was
defined that there was not any cardiac disease in the 79.3% of records
reported as “cardio-pulmonary arrest” and in the 64.9% of records
reported as “cardiac arrest”. Consequence: The most of death
certifications was exactly filled. Although, there was deficiency in
content of them. The most importance of deficiency or default of the
knowledge was about causes of deaths.

Amaç: Sağlık kurumlarında tutulan DİE ölüm formlarındaki (Dip
koçanları) eksikliklerin ve MERNİS ölüm tutanakları ile tutarlılık
durumunun belirlenmesi. Yöntem: Bu çalışma geriye dönük
tanımlayıcı tipte bir kayıt araştırmasıdır. Araştırmanın evreni Isparta
kent merkezinde 1. 1 .2002 -31.12.2002 tarihleri arasında meydana
gelen sağlık kurumlan kayıtlarına yansıyan tüm ölümlerdir. Veri
toplamada: Ölüm tutanakları (dip koçanı, MERNlS, SSK defin
ruhsatı) hasta dosyaları, acil poliklinik kayıtlarından yararlanılmıştır.
Bulgular: Dip koçanlarının %4,6'sında bilgilerin eksik olduğu tespit
edilmiştir. Dip Koçanları ve MERNlS tutanaklarındaki bilgilerin
%14,8'inin tutarlı olmadığı belirlenmiştir. Dip koçanı ve MERNlS
bilgilerine göre ölüm nedenlerinin başında kalp-solunum durması
anlamında olan KPA (Kardiyopulmoner arrest-%35,4) gelmektedir.
Ölüm nedenlerinin %50,5'inin (612) ölüm nedeni olamayan tanılar
olduğu belirlenmiştir. Ölüm nedeni olamayacak tanıların yazıldığı
kurumlara bakıldığında ilk üç sırada tıp fakültesi, sağlık ocakları ve
devlet hastanesi gelmektedir. Hastanede ölen temel ölüm nedeni
yazılmamış kişilerden (526 kişi) dosyalarına ulaşılan 440 kişinin
Ölüm kayıtlarında KPA yazanların %79,3'ünde, kardiak arrest
yazanların %64,9'unda kalp ile ilgili hastalığı olmadığı tespit
edilmiştir.
Sonuç: Ölüm tutanaklarının büyük oranda tam
doldurulmasına
karşın
bilgi içeriklerinde
önemli eksiklikler
belirlenmiştir. Ölüm kayıtlarında en önemli bilgi eksikliği ve
yanlışlığı ölüm nedeni konusundadır.
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