26. rovat:
 A betegség (esemény) kezdete és a halál között eltelt idõt, a
rendelkezésére álló ismeretek, dokumentumok alapján, próbálja minél pontosabban megbecsülni.
 A rovatot ne hagyja üresen! Ahol az idõtartam nem becsülhetõ, oda a „nem ismert” megjegyzést kell tenni.

25. II. rovat:
Ebbe a rovatba, fontosságuk sorrendjében, azokat a kísérõ
betegségeket, sérüléseket vagy szövõdményeket kell beírni,
amelyek a halálhoz esetlegesen hozzájárultak, de a halál okával közvetlen összefüggésben nincsenek.

25. I. rovat:
 A halálhoz közvetlenül vezetõ események
SOROZATÁT kell ide bejegyezni, idõrendben
visszafelé haladva.
 A közvetlen halálokot, mely nem lehet
azonos a halál módjával mindig az I.a)
rovatban tüntesse fel.
 Az I. b) és a c) rovatba kerüljenek azok a
betegségek vagy állapotok (ha voltak), melyek a közvetlen
halálokot megelõzték, elõidézték. Ezek lehetnek az
alapbetegség szövõdményei, illetve a baleset vagy
erõszakos esemény okozta sérülések.
 A halált okozó alapbetegséget, illetve a baleseti vagy erõszakos körülményt, mely a halálos események láncolatát
elindította, mindig a 25. I. d) rovatban szerepeltesse.
 A 25. I. rovat minden sorában a feltüntetett állapot a fölé bejegyzett állapot elõidézõje legyen.
 Vigyázzon, hogy az alapbetegséget vagy állapotot soha ne írja
a 25. II. rovatba (helyhiány esetén se).
 Amennyiben két vagy több eseménysort is fel tud állítani,
melyek a halálhoz vezethettek, a leginkább egyértelmû
láncolatot válassza.

lehetõleg magyar kifejezéseket használjon.
 Egy betegséget csak egy helyen szerepeltessen.

A halál okának kitöltése
 Írógéppel vagy golyóstollal, olvashatóan töltse ki.
 Ne használjon zárójelet, rövidítéseket!
 A betegségek megnevezésekor törekedjen a pontosságra;

A haláloki adatok az Ön legjobb orvosi szaktudása szerinti
véleményét kell, hogy tükrözzék.

A haláloki adatszolgáltatás a statisztikáról szóló
1993. évi XLVI. törvény 10. §-a alapján kötelezõ!
A halottakkal kapcsolatos rendelkezések végrehajtását és a rendkívüli halál esetén követendõ eljárást a 34/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM együttes
rendelete szabályozza.

c)

b)

a)

2 hónap

1 hét

Az epehólyag rosszindulatú daganata d) 7 hónap

mely az alábbiból következett:

mely az alábbiból következett:

A máj másodlagos daganata

mely az alábbiból következett:

Krónikus májelégtelenség`

26. A betegség (esemény) kezdete és a
halál között eltelt hozzávetõleges idõ

baleset
emberölés

öngyilkosság
nem meghatározható

természetes

halálozás terhesség alatt, a terhességet követõ 42 napon
belül, vagy a terhességet követõ 43–365. nap közötti
idõszakban következett be.

 Az elhalt nõk esetében a 31. rovatban jelölje meg, hogy a

Terhesség:

vizsgálatok eredményei még nem érkeztek meg, jelezze ezt a
24. b) rovatban.
 A vizsgálati eredmények beérkezésekor töltse ki az „Értesítõ
a Halottvizsgálati bizonyítvány módosulásáról” c. nyomtatványt, és küldje tovább az alábbi e-mail címre:
halottvizsgalat@office.ksh.hu

 Amennyiben a halálok megállapításakor a boncoláshoz kért

Boncolás és további vizsgálatok:

lõorvosa határozza meg a halál okát.
 Más orvos: ha pl. az ügyeletes orvos tölti ki a 25. rovatot.

 Pathológus: ide kell besorolni az igazságügyi orvos szakértõt is.
 Kezelõorvos: amennyiben az elhalt háziorvosa, kórházi keze-

A halál okát megállapította:

További információk közlése

A pontatlan meghatározások elkerülése érdekében olvassa el
a hátoldalon található tájékoztatást!

27.
` A halálozás
jellege:

Ischémiás szívbetegség (11 év)

II. Kísérõ betegségek vagy állapotok, melyek az alapbetegségtõl függetlenek, de hozzájárulhattak a halálhoz:

d)

c)

b)

Alapbetegség
szövõdményei
(ha voltak)
Alapbetegség
vagy állapot

a)

Közvetlen halálok

I.

25. A halálhoz vezetõ betegségek (események) sorozata Idõrendben visszafelé!

Példa a halál okának pontos kitöltésére
természetes halálozás esetén

FIGYELMEZTETÉS!
 A közvetlen halálok meghatározásakor kerülje az olyan végsõ
állapotok bejegyzését, mint a szívmegállás, légzésleállás
vagy keringési és légzési elégtelenség stb.
 A tüdõgyulladás, a tüdõembólia, az idõs kor vagy szenilitás, a
shock és a septicaemia nem állhatnak önállóan a 25. rovatban. Mindig adja meg az ezekhez tartozó kórtörténetet,
amennyiben ez lehetséges.

d)

c)

b)

Alapbetegség
szövõdményei
(ha voltak)
Alapbetegség
vagy állapot

a)

Közvetlen halálok

Esés azonos szinten

mely az alábbiból következett:

mely az alábbiból következett:

Combnyaktörés, zárt`

mely az alábbiból következett:

Süllyedéses tüdõgyulladás
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26. A betegség (esemény) kezdete és a
halál között eltelt hozzávetõleges idõ:
`

baleset
emberölés

természetes
öngyilkosság

30. A sérülés idõpontja

hó

nap

28. A sérülés
helyszíne:

2 0 0 4 0 2 0 5

év

Megcsúszott a jeges úttesten

nem meghatározható
29. A sérülés módja, oka és körülményei:

27. A halálozás
jellege:

Tüdõtágulat (11 év)

középület

bentlakásos int.
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keresk. hely

utca

sportlétesítm.

egyéb:..............

gazdaság

ipari létesítm.

II. Kísérõ betegségek vagy állapotok, melyek az alapbetegségtõl függetlenek, de hozzájárulhattak a halálhoz:

I.

25. A halálhoz vezetõ betegségek (események) sorozata Idõrendben visszafelé!

Példa a halál okának pontos kitöltésére
baleset esetén

A sérülés idõpontja:
A rovatot ne hagyja üresen!

A sérülés bekövetkezésének módja, körülményei:
 A 29. rovatban röviden írja le, hogyan következett be a
sérülés, magyarázza meg a körülményeket vagy a baleset
okát (pl.: „festés közben létráról leesett”).
 Nevezzen meg minden olyan eszközt, fegyvert, biológiai vagy
vegyi anyagot, drogot, mely a sérülést vagy mérgezést elõidézhette (pl.: kés, kézi lõfegyver, szén-monoxid).

A sérülés vagy baleset helyszíne:
 A 28. rovatban adja meg, hogy hol történt a sérülés, baleset,
emberölés stb.
 Az otthon rovatot jelölje meg minden olyan esetben, ha
helyszín lakás vagy a lakáshoz tartozó épület (garázs, kert).
 A be nem sorolható helyszínt az „egyéb” rovatban nevezheti
meg (pl. erdõ).

A halálozás jellege:
 Határozza meg, hogy a halálozás természetes élettani folyamatok következménye vagy baleset, öngyilkosság,
emberölés miatt állt be.
 „Nem meghatározható”, ha a boncolás és egyéb vizsgálatok
alapján sem lehet eldönteni, hogy baleset, öngyilkosság vagy
emberölés történt.

ményt a 25. I. d) rovatba írja.

 Törések esetében határozza meg, hogy nyílt vagy zárt.
 A halált okozó külsõ behatást, baleseti vagy erõszakos körül-

hozzájárulhattak, ezeket a 25. II. rovatban szerepeltesse.

 Mindig adja meg a 25. I. rovatban a halált okozó sérüléseket.
 Amennyiben a halálhoz a sérülések mellett betegségek is

Baleset, öngyilkosság, emberölés

 Akut vagy krónikus.
 Veleszületett vagy szerzett.
 Rheumás vagy nem rheumás.
 Alkoholos vagy nem alkoholos.
 „Mûtét utáni állapot” esetén: a mûtét oka és idõpontja.

 Mely állapot indokolta az orvosi beavatkozást?
 Milyen orvosi beavatkozás történt?
 Mi volt a komplikáció?
 Mi volt a komplikáció következménye?

d)

c)

b)

Alapbetegség
szövõdményei
(ha voltak)

Alapbetegség
vagy állapot

a)

Közvetlen halálok

Krónikus vastagbélgyulladás

mely az alábbiból következett:

Endoszkópos vizsgálat

mely az alábbiból következett:

Bélátfúródás

mely az alábbiból következett:

Hashártyagyulladás

Tipográfia, tördelés:
Vajda Zsolt

Fõosztályvezetõ:
Gárdos Éva

Készült a KSH Népesedés-, egészségügyi és szociális statisztikai fõosztályán, az „Instructions for completing the medical
part of the death certificate” (ISTAT-EUROSTAT, 2004) alapján.
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Mérgezés vagy drogok túladagolása
Nevezze meg a drog(ok), gyógyszer(ek) egyéb
anyag(ok) fajtáját; vagy szükség esetén használja az „ismeretlen anyag” kifejezést.

kat vagy a jármûvek fajtáját (pl. személyautó gyalogossal ütközött).
 Határozza meg, hol történt a baleset: ne postacímet, hanem
általános kategóriát adjon meg (országút, mezõ, gyárudvar,
ipartelep stb.) – a „munkahely” megnevezés nem elegendõ.

 Ha ütközés történt, pontosan nevezze meg az ütközõ tárgya-

utasa, gyalogos stb.).

 A jármû fajtája (gépkocsi, kamion, motorbicikli stb.).
 Az elhalt szerepe a balesetben (a jármû vezetõje, a jármû

Jármûbalesetek

I.

 Nevezze meg a szervet.
 Közölje, ha kizáródással vagy vérzéssel együtt áll fenn.

Sérv, fekély

Májbetegségek
 Határozza meg a betegség fajtáját (cirrhosis, gyulladás stb.).

Tüdõgyulladás és bronchopneumonia
 Határozza meg, hogy a betegség elsõdleges, hypostatikus
vagy (vér, táplálék, meconium) aspiráció következménye.

Érelmeszesedés
 Nevezze meg a lokalizációt: agyi-, koszorúér- stb.

 Pontosítsa a megnevezést: embólia, elzáródás stb.

Agyi történés, cerebrovascularis esemény

Ischémiás szívbetegség
 Pontosítsa a megnevezést (pl. ischémiás cardyomiopathia)

Szívbillentyû-betegségek
 Rheumás vagy nem rheumás.
 Nevezze meg a billentyût (pl. kéthegyû).

Cukorbetegség
 Pontosítsa, hogy mellitus, insulinfüggõ vagy nem insulinfüggõ, és adja meg a szövõdményét is.

Daganatok
 Rosszindulatú, jóindulatú stb., amennyiben a morphológiai
típus nem ismert.
 A kiindulási hely meghatározása, amilyen pontosan lehet,
illetve az áttéti hely pontos elkülönítése (pl. tüdõ felsõ
lebeny).
 Amennyiben a kiindulási hely ismeretlen vagy egy szervrendszeren belül pontosan nem határozható meg, ezt a tényt
tüntesse fel.
 Daganatáttétek esetében pontosan határozza meg, hogy az
adott szerv áttétet adó (elsõdleges) vagy áttéti (másodlagos)
lokalizáció.

Alkoholfogyasztás és dohányzás
Ha az alkoholfogyasztás, a dohányzás vagy
egyéb káros anyag használata okozta a
halált, akkor szerepeltesse ezt a tényt a 25. I.
rovatban; amennyiben az említett tényezõk
közvetve járultak a halálhoz, akkor a 25. II.
rovatba írja be.

Pontosítsa, hogy a betegség

Mûtétek és egyéb beavatkozások nem várt szövõdményei

25. A halálhoz vezetõ betegségek (események) sorozata Idõrendben visszafelé!

A természetes halálozások pontosítása

Baleseti halálozások pontosítása

Daganatok
Emésztõrendszer

Keringési rendszer
Erõszakos okok

További információk:
a www.ksh.hu oldalon, illetve a „Kézikönyv a
Halottvizsgálati bizonyítvány kitöltéséhez” c. kiadványban
Kérdések és javaslatok:
halottvizsgalat@office.ksh.hu
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Magyarországon a százezer lakosra jutó
halálozás betegségcsoportok szerint

A pontos haláloki információknak fontos szerepük van a haláloki struktúra meghatározásában, idõbeli változásának leírásában. A haláloki statisztika alapvetõ eszköz a döntéshozók
kezében az egészségügyi kutatás, ellátás prioritásainak felállításakor és a források elosztásának tervezésekor.

Tájékoztató
a Halottvizsgálati
bizonyítvány
23–31. kérdéseinek
kitöltéséhez
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