
 

 و مقايسه آن با شهرستان بيله سوارسال در شهرستان اردبيل 5علل مرگ  و مير كودكان زير 

 ،2، خديجه قبادي2تول رحيمي، ب2زاده، فاطمه نصراهللا2،صاحبه آزاده 2خالده صفري، 1دكتر منوچهر براك

 3زهرا زينال زاده

 دانشيار گروه اطفال دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ، اردبيل، ايران-1

 دانشجويان كارشناسي بهداشت،دانشكده بهداشت،دانشگاه علوم پزشكي اردبيل،اردبيل،ايران-2

 پزشكي اردبيل،اردبيل،ايران. دانشجوي پزشكي،دانشكده پزشكي،دانشگاه علوم كميته تحقيقات دانشجويي ، -3

 چكيده

هاي شايع آگاهي از علل مرگ و مير و عوامل موثر بر آن در شناسايي وضعيت بهداشتي جامعه و بيماري: فزمينه و هد

د. تواند نقش موثري داشته باشي مسائل بهداشتي، آموزشي و بهبود خدمات بيمارستاني ميريزي در زمينهجهت انجام برنامه

مقايسه با شهرستان بيله سوار و سال در شهرستان اردبيل  5هدف از اين مطالعه، تعيين توزيع علت مرگ و مير كودكان زير 

  باشد.مي

هاي آن بر اساس آمار موجود در مركز بهداشت شهرستان اردبيل وشبكه بهداشت شهرستان بيله سوار داده مواد و روش ها:

 آوري شده است.باشد كه از شهرهاي اردبيل و بيله سوارو روستاهاي تابعه جمعيم

هاي بهداشت ثبت  مورد علت مرگ، كه به صورت روتين در مراكز، پايگاهها و خانه 8علت مرگ براساس يافته ها:

 شوند.دسته نمي 8بندي شده است و ساير علل شامل تمام مواردي است كه در شامل اين شوند دستهمي

هاي مادرزادي درصد) و ناهنجاري 43نارسي نوزاد ( ،ي نوزاديكه در شهرستان اردبيل در دورهداد نتايج نشان : نتايج

سالگي ساير  5درصد) و از يك سالگي تا  10درصد)، در فاصله سني نوزادي تا يك سالگي، ناهنجاري مادرزادي ( 13(

اند. درصد به ترتيب عمده داليل مرگ و مير در اين سنين بوده 18 هاو سوختگي درصد و حوادث و مسموميت 2علل 

درصد بيشتر از 11بيشترين اختالف از نظر توزيع مرگ از نظر جنسي مربوط به همين سن و شامل جنس پسران كه

 درصد). 29درصد و دختران 40دختران بوده است (پسران 

هاي مادرزادي لزوم افزايش دليل نارسي نوزادو ناهنجاري با دقت نظر در راستاي شيوع باالي مرگ بهنتيجه گيري: 

هفته و كاستن از علل منجر به ناهنجاري و همچنين افزايش  37هاي دوران بارداري براي كاهش تولدهاي زير مراقبت

 باشد.هاي بيمارستاني و دارويي براي كاهش از تعداد مرگ نوزادان به داليل ياد شده ميكيفيت مراقبت

 سال 5علل مرگ و مير،شهرستان بيله سوار،كودكان زير كليدي: واژگان


