
 

سال در مركز بهداشت  5علل مرگ و مير كودكان زير 

 شهرستان تالش

 ، 3حسين پور ، 3باقري ، 2، كبري خلخالي 2فرزانه جعفر زاده،  1دكتر فيروز اماني

 3نوري اصل ، 3گلچين

 استاديار آمار زيستي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل -1

، اعضاي كميته تحقيقات دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل -2

 دانشجويي اردبيل

، اعضاي كارشناسي بهداشت عمومي دانشگاه علوم پزشكي اردبيلدانشجويان  -۳

 كميته تحقيقات دانشجويي اردبيل

 خالصه

سال بر حسب سن و جنس در مركز  5هدف از اين مطالعه، تعيين توزيع علل مرگ و مير كودكان زير 

كودك فوت  268بهداشت شهرستان تالش مي باشد. داده هاي آن بر اساس اطالعات موجود در پرونده 

بر وري شد. علت مرگ آبا انجام مطالعه پرونده ها جمع  1389تا  1385سال در سالهاي  5شده زير 

اساس طبقه بندي بيماري ها و تشخيص نهايي ذكر شده در برگه خالصه ترخيص و گواهي فوت تعيين 

% ، ناهنجاريهاي سندرم مادرزادي  40/51نارسي  ، گرديده است. نتايج نشان مي دهد كه در دوره نوزادي

% ، مغزي  22/4وني % ، عف 92/4% ، قلبي و عروقي  42/6% ، تنفسي  42/6% ، متفرقه و نامعلوم  12/21

، خوني صفر % و %  71/0عضالني -% ، عصبي71/0%، زردي  71/0% ، كليوي  71/0% ، گوارشي  14/2

در حاليكه شايع ترين علل  ;به ترتيب از عمده ترين علل مرگ و مير نوزادان بوده اندمتابوليك صفر % 

% ، متفرقه و  18/18مادرزادي  سال به ترتيب ناهنجاري هاي سندرم 5ماه تا  1مير كودكان  مرگ و

% ، خوني  03/7% ، مغزي  09/9% ، قلبي و عروقي  84/14% ، تنفسي  66/16% ، نارسي  18/17نامعلوم 

عضالني -% ، عصبي 51/1% ، گوارشي  34/2% ، كليوي  12/3% ، متابوليك  78/3% ، عفوني  54/4

سالگي) با  5ماه تا  1نوزادي و بعد از نوزادي ( % بوده اند. اختالف توزيع علل مرگ و مير در دوره 78/0

و  راستاي شيوع باالي مرگ و مير به دليل نارسي و ناهنجاريهاي مادرزادي و قلبي و عروقي دقت نظر در

اختي و ارائه برنامه ها و نسال در منطقه، لزوم مطالعات بيشتر همه گيري ش 5تنفسي در كودكان زير 

و پيشگيري از ابتال به اين بيماري ها و ايجاد امكانات خدمات درماني و  راهكارهاي بهداشتي در كنترل

 تخصصي براي كاهش بيشتر مرگ و مير ضروري است. 

 واژگان كليدي: مرگ و مير كودكان ، سن و جنس


