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1. කමම ක,ඛනක. අරමණ

 රක1වඩ-19 හජ සමබනධ මරණ වරගකරණය සහ සහතකකරණය පළබඳව රමම ර4ඛනය මගන වසDතර කරන ල@රබ.  රමහ මලක ඉලකකය  COVID-19  නසජ 

සද ව සයල මරණ හඳනජග@නමය.

සරලව වසDතර රකරරන රක1ටරස"  මරණයට රහ"තව ද@කරවන වවදත සහතකය පරවන ලබන පදගලයජ රවත නකත රකරරන උපරදසD අනතරගතය. සහතක 

කරනනන රවත ඉදරපත කරරම ද රමම රක1ටස ඉවත කළ යතය.

2.  ක��වඩ-19 නසජ සද	න මරණ නර	චනය කරම

 2.   යම අරයක රක1වඩ-19 ආසජදතරයක ය@ය අනමජනයට ලක ව රහර රක1වඩ-19 ආසජදතරයක ය@ය තහවර රකර ඇත පදගලරයක නම ද එම පදගලයජ  

සජයනකව ග@ලපය හ@ක රරරග ලකෂණ සහත රරරගයක !තඵලයක රලස මරණයට පත ව ඇතනම ද එම පදගලයජර` මරණය රක1වඩ-19 රරරගයට සමබනධ 

කළ රන1හ@ක රවනත ප@හ@දල රහ"තවක රන1ම@ත නම ද රරරග බව සහ මරණය අතර කජලය තළ එම පදගලයජ රක1වඩ-19 වලන සමපරණ සවය ලබජ රන1සටර.

නම ද  පරකෂණ කටයතවල අවශතතජව සඳහජ එම පදගලයජර` මරණය රක1වඩ-19 මරණයක රලස නරවචනය රකරර.

රක1වඩ-19 නසජ සද ව මරණයක රවනත රරරගවලට (උදජ-පළකජ)  ආරරරපණය රන1කළ යත අතර  රක1වඩ-19 නසජ උතසනන වනනට ඇත@ය ස@ක රකරරන 

පරව රර1ග තතතවයනරගන සDවජධනව ස@ළක4ලට ගත යතය.

3. මරණක. ක��ත	 ක��වඩ-19  නසජ සද ව බ	ට ස�ත� නකත කරක3 ද පළප5දය යත උපක9ස:

රක1වඩ-19 ස@ළක4ලට ග@නරමද එමගන සදවන මරණ ර4ඛනගත කරම සහ වජරතජ කරම ඒකජකජර රලස සද කරම ව@දගත රf.

A. මරණයට ක��ත	 නකත �රන ව	9ත ස�ත�ක.  COVID-19 ක,ඛනගත කරම 

 මරණයට රහ"ත ව, මරණයට රහ"ත වවජ ය@ය අනමජන රකරරන රහර දජයක ව රරරගය මරණට රහ"තව දකවන  වවදත සහතකය මත ර4ඛනගත කරරමද මරණයට

පත  සයල රදනජ සඳහජ  රක1වඩ 19 රලස සඳහන කළ යතය.
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B. පජරභජෂ� 	චන

රක1වඩ-19 යනරවන  නල වශරයන භජවතයට ගන ලබන වචනය සයල මරණ සහතක සඳහජ භජවතජ කළ යතය.

වවධ වරගවල රක1රරරනජ වවරසD වරග රසක පවතන බ@වන රක1වඩ-19 රලස සඳහන කළ යත සDථජනර.  රක1රරරනජ වවරසD යනරවන භජවතජ රන1කරන 

රලස නරරදශ කරන ල@රබ.  රමය මරණ වරගකරණර.ද සහ නව@රද රලස නරකෂණ කටයත කරරම ද සදවය හ@ක අවනශDචතභජවයන අවම කර ග@නමට 

සහජයක වන ඇත.

C. සදව3 9ජමය

මරණය කරජ රය1ම කරමට රහ"ත ව සදවම දජමය සහතකර. 1 රක1ටස තළ නශDචත රලස ද@කවම ව@දගත රf. නදසනක රලස  නfරමරනයජව සහ මජරජනතක 

ශDවසන ද  ෂDකරතජ  ඇතකරමට රක1වඩ-19 රහ"තවන අවසDථජවලද නfරමරනයජව සහ ශDවසන දෂDකරතජ යන රහ"ත රදකම රක1වඩ-19 සමග පළම රක1ටස තළ 

ඇතළත කළ යතය. සහතක කරනනන වසන අදජළ තතතවය පළබඳව තමනර` අවරබරධය  සහ වවදත වජරතජ රමනම වදතජගජර පරකෂණ මත ද පදනමව 

හ@කතජක වසDතර ඇතළත කළ යතය. 
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රමහ ද@කරවනරන මරණයට බලපk රහ"ත සහතක කරන ජජතතනතර ආකlත පතයය. පහත නදසරන රක1වඩ-19  නසජ සද ව මරණවලට බලපජන ලද සදවම දජමය 

1 රක1ටස තළ   සහතක කරන ආකජරය ද@කරf.
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 සට�න:කමය නයමජනකල   පරපජටය� සහත	 න	5රද	 පර	න ල9 ස�ත�ය�  පළබඳ න9සනක. �රණජ�ර මයගය පදගලයජ තළ ක��වඩ-19 	ලට ක��තව 

ව	රසය �ඳනජගතකත9  යනන පළබඳ	 95�වමට මත� තබජගනන

D. මරණයට ක��ත ව ක	නත කරගග තතත	යන (COMORBIDITIES )

නදනගත රරරගවලන රපරළනනන රහර කජයක ආබජධ රහ"තරවන දරවල ව !තශකතයක සහත සහත පදගලයන රක1වඩ-19 රහ"තරවන මරණයට පතවරම ව@ඩ 
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අවදජනමක පවතන බවට සජකෂ වශජල වශරයන ල@රබමන පවත. නදනගත රරරග තතතවයන සමහර වට කරටක ධමන රරරගය (හlද රරරගයක-Coronary artery 

disease),  නදනගත ශDවසන අපහසතජ රරරග (chronic obstructive pulmonary disease), දයව@ඩයජව රහර ආබජධත බව  ව@න රබර රන1වන රරරගයක වය හ@කය. 

මයගය පදගලයජ  රමව@න නදනගත රරරග තතතවයකන රපරළමන සටර. නම ඒවජ මරණයට රහ"ත දකවන වවදත සහතකර. 2 රක1ටස තළ වජරතජ කල යතය.

රමහ ද@කරවනරන මරණයට රහ"ත දකවන වවදත සහතකර. ජජතතනතර ආකlත පතයය. රක1වඩ-19 රහ"තරවන සද ව මරණයක හජ සමබනධත සදවම දජමය  1 

රක1ටස තළ වජරතජ කරන ආකජරය ද මරණයට බල පk රවනත රරරග තතතවයන 2 රක1ටස තළ වජරතජ කරන ආකජරය පළබඳ නදසන රමහ ද@කරf.

                                                                                                                                                                                                                                                  5



                                                                                                                                                                                                                                                  6



                                                                                                                                                                                                                                                  7



                                                                                                                                                                                                                                                  8



                                                                                                                                                                                                                                                  9
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සටහන:රමය නයමජනකල පරපජටයට අනව නව@රදව පරවන ලද සහතකයක. රක1වඩ-19 මරණ වලට බලපk රවනත රරරග තතතවයන තබය හ@කය. එම රවනත 

රරරග තතතවයන 2 රක1ටස තළ වජරතජ කර ඇත.
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සටහන: රමය නයමජනකල පරපජටයට අනව නව@රදව පරවන ලද සහතකයක. රක1වඩ-19 මරණ වලට බලපk රවනත රරරග තතතවයන තබය හ@කය. එම රවනත 

රරරග තතතවයන 2 රක1ටස තළ වජරතජ කර ඇත.

13



E- ක	නත උ9ජ�රණ  OTHER EXAMPLES

14



සටහන: රමය නයමජනකල පරපජටයට අනව නව@රදව පරවන ලද සහතකයක. ගරභණ භජවය, පශDචජත !සව සමය, රහර දර උපත සමග රක1වඩ-19  සමබනධ වම රහ"තරවන මරණයට පතව 

අවසDථජවකද සජමජනත පරද සදවම දජමය ර4ඛනගත කරනන. එරමනම ගරභණභජවයන පළබඳ අමතර වසDතර  මරණයට රහ"ත දකවන වවදත සහතකර. B රජමව තල අනතර ගත කරමට මතක 

තබජගනන.

15



සටහන: රමය නයමජනකල පරපජටයට අනව නව@රදව පරවන ලද සහතකයක. සහතක කරනනජ වසන එච.අය.ව රරරගය මරණයට දජයක ව ඇත බව හඳනජරගන 

ඇත අතර එය 2 රක1ටරස" ර4ඛනගත රක1ට ඇත.

16



පහත ද@කරවන උදජහරණ මගන රපනනම කරනරන මරණය සඳහජ ඇත@ම වට රක1වඩ-19 බලපජනනට ඇත නමත  මරණයට රවනත රරරගයක රහර හදස 

අනතරක රහ"ත ව ඇත අවසDථජවනය.

17



සටහන:  රක1වඩ-19 සහත පදගලයන ඇත@ම වට රවනත රරරගයක රහර හදස අනතරක මගන මරණයට පතවමට ඉඩ ඇත අතර එව@න සදවම රක1වඩ-19  රහ"තරවන 

සදවන මරණ රලස සහතක රන1කළ යතය. රක1වඩ-19 වසන හදස අනතරර වපජක උතසනන කරමට රහ"ත ව ඇත@ය ඔබ සතනරන නම ඔබට 2 වන රක1ටස තළ 

රක1fඩ-19 වජරතජ කළ හ@කය.මරණය සද ව ආකජරය සඳහන කරමට සහ 1 වන  රක1ටස තළ සදවමක ස@බk සDවභජවය රහර අරනකත බජහර රහ"තන ර4ඛනගත කරමට 

මතක තබජගත යතය.

18



සටහන රක1වඩ- 19 සහත පදගලයන  ඇත@ම වට හlදයජබජධයක ව@න රරරගයකන (myocardial infarction) මරණයට පත වය හ@කය. එව@න සදවම රක1වඩ- 19 

නසජ සදවන මරණ රන1වන අතර එරලස වජරතජ කරමද සද රන1කළ යතය
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4. ක��වඩ-19 මරණ 	රග�රණය සඳ�ජ මජරකගගපකදශනය

රමම ලය@ව4ල තළ  රක1වඩ-19 සඳහජ  ICD-10 වරගකරණය පළබඳ වසDතර සහ රක1fඩ-19 සසදරභය තළ සසඛතජතමක වගගතකරම  සඳහජ  මරණ වරගකරණ 

(රකතනය) උපරදසD ඉදරපත කරය.   රලරක රස,ඛත සසවධජනය වසන ඉදරපත කර ඇත  සදවම අරථකතනය (case definitions) සමබනධ වමරශනයකද  එහ 

අනතරගත රf. 

රක1වඩ-19 සඳහජ නව ICD-10 රකත

• U07.1 COVID-19, වවරසය හඳනජගත වට
https://icd.who.int/browse10/2019/en#/U07.1

• U07.2 COVID-19, වවරසය හඳනජ රන1ගත වට

o සජයනකව සහ වසසගත වදතජතමකව රක1වඩ-19 නරණය කළ වට 

• රක1වඩ-19 ආසජදතයන වමට ඉඩ ඇත සදවම පළබඳ (Probable COVID-19 )

• රක1වඩ-19 ආසජදතයන ය@ය ස@ක රකරරන සදවම පළබඳ (Suspected COVID-19)
https://icd.who.int/browse10/2019/en#/U07.2

ICD-10  යජවතකජලන කරම පළබඳ වසDතර
https://www.who.int/classifications/icd/icd10updates/en/

A- ICD-10 අන	 මරණයට බලපජන ල9 ක��ත	 කලස ක��වඩ-19 ක�තනය කරම

සහතක කරනනන වසන මරණයට රහ"තව රලස රක1වඩ-19 වසDතර කරන වට වශජල පරජසයකන යත වචන භජවතජ කරන ලබය.රම සමබනධ සජමපලයක රමම 

ර4ඛනර. ඇමණම තළ ඉදරපත කර ඇත. එරස" වවද රමම !රxද රදකම එනම,

U07.1 (රක1වඩ-19, වවරසය හඳනජගත වට) සහ U07.2 (රක1වඩ-19,වවරසය හඳනජ රන1ගත වට)  මරණර. රහ"ත රකතනය සඳහජ සදස රf. රබ1රහර රටව4 

තළ රක1වඩ-19 සඳහජ වදතජගජර තහවරකරම ව@න සවසDතරජතමක රත1රතර වජරතජ රන1කරන ඇත බවට හඳනජරගන තරබ. රමම වසDතර රන1පවතන තතතවයක

“තළ අනමජන කරන (probable) රහර ස@කසහත (suspected”)  රලස එහ සඳහනව න@තනම මරණ වලට අදජළව පමණක රක1වඩ-19 රලස තජවකජලකව  U07.1 
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රලස රකතනය  කළ යතය.

රක1වඩ-19  මරණ සහතකය මත වජරතජ කර ඇත වට සසඛතජතමක වගගතකරණ සඳහජ මරණයට බලපජන ලද !ධජන රහ"තව රතරරජග@නරම  ජජතතනතර රරගලජස 

සහ මජරරගරපරදශනය භජවතජ කරන නමත  මහජන රස,ඛත අවශතතජවන සඳහජ ඕනkකරන ලබන දතත සඳහජ වන බරපතල අවශතතජව ස@ළක4ලට ගනනජ වට 

ඉනෆDලවනසජ  සඳහජ භජවතජ කරන ලබන වරගකරණ රතන වලට සමජනතවයක දකවන රවනත කසවක  රහ"තරවන  රහර එව@නනක ප@හ@දල !තඵලයක රලස 

රහර   රක1වඩ-19 සළකන රන1ලබය. රමය ව@ඩදරත වසDතර කරනරන නම රක1වඩ-19 රවනත රහ"තන සමග සමබනධ කරමට රහර එහ රකතනය රවනසD කරමට

වරගකරණය තළ !තපජදන න@ත.

ICD-10 හ 4.2.3 රක1ටරස" රදවන රවළරම ද@කරවන ආකජරයට, මරණ වරගකරණර. (coding-රකතනය) අවශතතජව වනරන රබරහවන ! රයරජනවත වන 

ආකජරරයන මරණයට රහ"තවන සසඛතජ රහ"ත පළබඳ සසඛතජ ර4ඛනඉදරපත කරමය.  එරහයන සදවම දජමයක "!තකරෂ"ප කරන ලද" රහර "අනමත කරන ලද" 

යනරවන ල@යසDත ගත කරන ල@බවද  එය වසන පළබඹ වමට ඉඩ ඇතරත හද වවදත වදතජතමක දlෂDඨරකරණයකන බලන කළ පළගත හ@ක රදයකට වඩජ 

මහජන රස,ඛත අවශතතජවනර` ව@දගතකමය. එරහයන වවදත වදතජතමකව හර රහර ව@රද ය@ය ස@ළරකන අවසDථජවක ද වව සkම වරටකම රමම උපරදසD 

පළපදන රලස ඉ4ලජ සටන ල@රබ. එක එක රටව4 වසන  යමක ව@රද ය@ය අනමජන කළ ද එය නව@රද කරමට රන1යජ යතය. මක නසජද යත ජජතක මටටරම ද 

සද කරන රවනසD කම වසන එම දතත රලරකර. රවනත රටවල දතත සමග සනසනදනය කරරම හ@කයජව අඩ වන ඇත. එමගන වශDර4ෂණර.ද ඒවජර. ! 

රයරජනවත බව අඩවන ඇත.

රක1වඩ-19 වජරතජ කර ඇත සහතකවල, එනම වරශ"ෂරයනම රක1වඩ-19 වජරතජ කර ඇත නමත එය  සසඛතජතමක වගගත කරණර.ද මරණයට බලපk !ධජන 

රහ"තව රලස  රතරරජ රගන න@ත සහතක කරම සඳහජ දතතවල නරවදතතජව පදගලකව පරකෂජ කරමක නරරදශ රකරර.
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B. සදව3 9ජමය -CHAIN OF EVENTS

රමහද@කරවන  මරණයට රහ"ත සහතක කරන ජජතතනතර වවදත සහතකය සඳහජ වන ආකlත පතය මත සදවම දජමය රකතනය කරන ආකජරය සහ රක1වඩ-19 

මගන සදවන මරණ සඳහජ  මරණයට බලපජන !ධජන රහ"තව රතරරජගනනජ ආකජරය පළබඳ නදසනක ද@කරf.
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සටහන: රක1වඩ -19 මරණයට බලපk !ධජන රහ"තව රලස රතරරජග@නම. 1 රක1ටස තළ එක ර�ලයකට වඩජ භජවතජ කරමන රහ"තන කපයක වජරතජ රකරරන වට 

SP3 පයවර භජවතයට රයරද. එරමනම සයල (රරරග) තතතවයනට රහ"තවය හ@ක (රරරග) තතතවය භජවතජ කර ඇත ර�ළවලන පහළම ර�ළර. (රක1වඩ-19) 

සඳහන කර ඇත. නයරම1නයජ (J18.9), අසජධත ශDවසන දෂDකරතජ සහලකෂණය (J80) ඉහළ ර�ළවල සඳහන කර ඇත [බලනන ICD-10 2016 සහ ඉන පස , 
Volume 2, Section 4.2.1].

C- මරණයට බලපජන ක	නත කරගග තතත	යන - COMORBIDITIES

සදවම දජමය රකතනය කරනරන රකරස"ද@ය යනනට අදජළව සහ රක1වඩ-19 රහ"තරවන සදවන මරණ සඳහජ මරණයට බලපජන !ධජන රහ"තව රතරරජගනනජ 
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ආකජරයට අදජළව උදජහරණ රමම  මරණයට රහ"ත සහතක කරන ජජතතනතර වවදත සහතකය සඳහජ වන ආකlත පතර.  1 රක1ටරස" ද@කරf. මරණයට බලපජන 

රවනත රරරග තතතවයන 2 රක1ටරස" සඳහන රf.

සටහන: 1 සහ 2 රක1ටසDවලට ඇතළත කරන සයල දතත රකතනය කර ඇත. රමම උදජහරණය තළ රක1වඩ-19 මරණයට බලපජන රහ"තව රලස ද@කවරමද එය රක1වඩ-19 ය@ය 

ස@කකරන ලබන යනරවන වරශ"ෂණය කර ඇත.1 රක1ටස තළ එක ර�ලයකට වඩජ භජවතජ කරමන රහ"තන කපයක වජරතජ රකරරන වට   SP3 පයවර භජවතයට රයරද. 

එරමනම සයල (රරරග) තතතවයනට රහ"තවය හ@ක (රරරග) තතතවය භජවතජ කර ඇත ර�ළවලන පහළම ර�ළර. (රක1වඩ-19) සඳහන කර ඇත. නයරම1නයජ (J18.9), අසජධත

ශDවසන දෂDකරතජ සහලකෂණය (J80) ඉහළ ර�ළවල සඳහන කර ඇත [බලනන ICD-10 2016 සහ ඉන පස , Volume 2, Section 4.2.1].
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සටහන:1 සහ 2 රක1ටසDවලට ඇතළත කරන සයල දතත රකතනය කරනන. රමම උදජහරණය තළ රක1වඩ-19 මරණයට බලපk !ධජන රහ"තව  (රපන යන පරද 

රමම මරණයට පත පදගලයජ රක1වඩ-19 සඳහජ පරකෂණරයන රප1සටf ව ඇත.)   රලස රතරරජරගන ඇත.1 රක1ටස තළ එක ර�ලයකට වඩජ භජවතජ කරමන 

රහ"තන කපයක වජරතජ රකරරන වට   SP3 පයවර භජවතයට රයරද. එරමනම සයල (රරරග) තතතවයනට රහ"තවය හ@ක (රරරග) තතතවය භජවතජ කර ඇත 

ර�ළවලන පහළම ර�ළර. (රක1වඩ-19) සඳහන කර ඇත. නයරම1නයජ (J18.9), අසජධත ශDවසන දෂDකරතජ සහලකෂණය (J80) ඉහළ ර�ළවල සඳහන කර ඇත 
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[බලනන ICD-10 2016 සහ ඉන පස , Volume 2, Section 4.2.1].

D-  ක	නත උ9ජ�රණ OTHER EXAMPLES

සටහන: 1 සහ 2 රක1ටසDවලට ඇතළත කරන සයල දතත රකතනය කරනන. රමම උදජහරණර.ද  ගරභණ භජවය, දර උපත පශDචජත !සව සමය ආද තතතවයන  සසකරණතවයට පත 
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කරන අරනකත වවරසD රරරග මරණයට බලපජන ලද !ධජන රහ"තව රලස රතරරජරගන ඇත.1 රක1ටස තළ එක ර�ලයකට වඩජ භජවතජ කරමන රහ"තන කපයක වජරතජ රකරරන වට   

SP3 පයවර භජවතයට රයරද. භජවතජ කර ඇත පහළම  ර�ළර. වජරතජ කර ඇත රරරග තතතවය (  ගරභණ භජවය, දර උපත පශDචජත !සව සමය ආද තතතවයන  සසකරණතවයට පත 

කරන අරනකත වවරසD රරරග)  අරනකත සයල තතතවයනට රහ"ත වය හ@කය. නfරමරනයජව (O99.5 සහ J18.9)  සහ  අසජධත ශDවසන දෂDකරතජ සහලකෂණය (O99.5 සහ J80)  ඉහළ 

ර�ළවල සඳහන කර ඇත. [බලනන  ICD-10 2016 සහ ඉන පස, Volume 2, Section 4.2.1].

රක1වඩ-19 සඳහජ අතරරක රකත භජවතජ කරනන. [බලනන  ICD-10 2016 සහ ඉන පසව, Volume 2, Section 4.2.8 Special instructions on maternal mortality (Step M4)].

සටහන: සහතක කරනනජ වසන එච.අය.ව රරරගය මරණයට බල පk රවනත රහ"තන යටරත සහතකර.  2 වන රක1ටස තළ ඇතළත කළ යතව තබණ. රකරස" වව ද  ICD හ රතරරජග@නරම නත 

වසන රක1වඩ-19 මරණයට බලපk !ධජන රහ"තව රලස හඳනජ ග@නමට ඉඩ රදන ලබය. රක1වඩ-19 වජරතජ කර ඇතරත රක1වඩ-19 රහ"තරවන හටගනනජ අසජධත ශDවසන දෂDකරතජ සහ 
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ලකෂණරයන  රකළවර වන සදවම අනකමයක තළය.  1 රක1ටරස" එක ර�ළයකට වඩජ භජවතජ කරමන රහ"තන කපයක වජරතජ කර ඇත රහයන ද පහළ සට ඇත පළම රපළ භජවතජ කරමන 

සඳහන කර ඇත රරරග තතතවය (එච.අය.ව රරරගය) රසස තතතවයන ඇතවමට රහ"ත රන1වය හ@ක බ@වන ද මරණ රකතනය කරරම   SP4 පයවර භජවතජ කරන ල@රබ [බලනන ICD-10 2016 

සහ ඉන පස, Volume 2, Section 4.2.1].

සටහන: සයල දතත 1 සහ 2 රක1ටසD තළ රකතනය කර තරබ.රමම උදජහරණර. ද මරණයට බල පk !ධජනරහ"තව රලස රය අනතරක (V89.2) රතරරජරගන ඇත. 1 රක1ටරස" 
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එක ර�ළයකට වඩජ භජවතජ කරමන රහ"තන කපයක වජරතජ කර ඇත බ@වන ද   භජවතජ කර ඇත පහළම  ර�ළය තළ වජරතජ කර ඇත තතතවය එනම රය අනතර (V89.2)  

අරනකත සයලම තතතවයන එනම ඉහළ ර�ළ තළ දකවජ ඇත  මහජධමනවලට තවජල සදවරමන හටගනනජ කමපනය [traumatic aortic dissection (S25.0)]  සහ  අධක රලස 

රධර වහනරයන  සද වන කමපනය [ traumatic hypovolemic shock (T79.4)] ආද තතතවයනට රහ"තවන බ@වන ද  SP3 පයවර භජවතජ කර ඇත.

සටහන: සයල දතත 1 සහ 2 රක1ටසD තළ රකතනය කර තරබ. රමම උදජහරණර.ද මරණයට බලපk !ධජන රහ"තව රලස හlදය  !මජණවත රලස ඔකසජන රන1ල@බම රහ"තරවන
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හlදය වසDතරf ර�ශ වනජශයට පතවම [acute myocardial infarction (I21.9)] රතරරජ ඇත.මරණයට බලපk රහ"ත වජරතජ කරරම ද  1 රක1ටරස" ර�ළ එකකට වඩජ භජවතජ කර 

ඇත බ@වන ද, භජවතජ කර ඇත ර�ළ අතරරන පහළම ර�ලර. වජරතජ කර ඇත  හlදය වසDතරf ර�ශ වනජශයට පතවරම තතතවය  [acute myocardial infarction (I21.9)]  වසන

ඉහල ර�ලර. සඳහන කර ඇත හlදය කයජ වරහත තතතවයක කරජ රය1ම කරමට ඉඩ ඇත බ@වන ද,  SP3 පයවර භජවතජ කර ඇත.  [බලනන ICD-10 2016 සහ පසව,
Volume 2, Section 4.2.1].

E-  මරණ ස�ත� �රණය පළබඳ කලග� කසසඛත සසවධජනක.  අතකර� අනතරජජල සබඳතජ

• How to fill in a death certificate: Interactive Self Learning Tool (WHO)
http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10training/ICD-10
DeathCertificate/html/index.html
• Cause of Death on the Death Certificate: Quick Reference Guide (Section 7.1.2)
https://icd.who.int/browse10/Content/statichtml/ICD10Volume2_en_2016.pdf
• International form of medical certificate of cause of death (Section 7.1.1)
https://icd.who.int/browse10/Content/statichtml/ICD10Volume2_en_2016.pdf

5 ඇමණම
Examples of terms used by certifiers to describe COVID-19 and that can be coded as synonyms of COVID-19:
COVID Positive 
Coronavirus Pneumonia 
COVID negative 
COVID-19 Infection 
Sars-Cov-2 Infection (Coronavirus Two Infection)
COVID-19 Coronavirus Infection – COVID-19 (Coroner Informed)
Hospital Acquired Pneumonia - COVID-Positive 
COVID-19 possible - tested negative 
Corona Virus two infection (SARS-Cov-2) 
Corona Virus Pneumonia (COVID-19) 
Coronavirus-Two Infection
Novel coronavirus
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පර	රතනය - වමරශන
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