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Ðåãèîíàëíà çäðàâíà èíñïåêöèÿ
Ãðàä ..............................................................

Óòâúðäåí îò Ìèíèñòåðñòâîòî íà
çäðàâåîïàçâàíåî.

Îáëàñò ..........................................................

Ñúñòàâÿ ñå òðèìåñå÷íî îò ÐÇÈ çà îáëàñòòà è
ñå ïðåäñòàâÿ â ÍÖÎÇÀ äî 25-òî ÷èñëî ñëåä
îò÷åòíîòî òðèìåñå÷èå.

ÑÂÅÄÅÍÈÅ
çà óìðåëèòå äåöà íà âúçðàñò îò 1 äî 17 ãîäèíè ïðåç ................................ òðèìåñå÷èå íà 201 ....... ãîäèíà
Общо

Причини за смъртта
МКБ – 10

Всичко 1-4 год. 5-9 год.

а
Всички причини
I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99)
в т.ч.чревни инфекции (A00-A09)
II. Новообразувания (C00-D48)
в т.ч.злокачествено новообразуваниe на главния мозък (C71)

От тях в градовете

1

2

3

10-17
год.
4

Всичко 1-4 год. 5-9 год.
5

6

7

10-17
год.
8

1
2
3
4
5

злокач.новообразувание на лимфната, кръвотворната и срод- 6
ните им тъкани (C81-C96)
V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99)

7

VI. Болести на нервната система (G00-G99)

8

в т.ч.възпалителни болести на ЦНС (G00-G09)

9

детска церебрална парализа и други паралитични синдроми
(G80-G83)

10

IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99)

11

X. Болести на дихателната система (J00-J99)

12
13

XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93)

14

XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99)

15

в т.ч.на нервната система (Q00-Q07)

16

на системата на кръвообращението (Q20-Q28)

17

XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99)

18

XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност
(V01-Y89)

19

в т.ч.транспортни злополуки (V01-V99)

20

падания (W00-W19)

21

случайно удавяне и потъване във вода (W65-W74)

22

въздействие на дим, огън и пламък (X00-X09)

23

случайно отравяне и въздействие на отровни вещества
(X40-X49)

24

Други класове болести (III, IV, VII, VIII, XII, XIII, XIV, XV, XVI)

25

Äàòà: .................................

2011

в т.ч.пневмонии (J12-J16, J18)

Äèðåêòîð íà ÐÇÈ: ...............................
(ïîäïèñ, ïå÷àò)

Çàáåëåæêà: Â ñâåäåíèåòî ñå âêëþ÷âàò ñúáèòèÿòà, ñòàíàëè íà òåðèòîðèÿòà íà îáëàñòòà, íåçàâèñèìî îò ìåñòîæèòåëñòâîòî íà ëèöàòà.
Ðàçïðåäåëåíèåòî íà ñëó÷àèòå ïî íàñåëåíè ìåñòà ñå èçâúðøâà ïî íàñòîÿù àäðåñ, êîéòî îòãîâàðÿ íà äîêóìåíòàëíî çàÿâåíîòî ìåñòîæèâååíå íà ëèöåòî.

