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  9911دوم شهریور  ی /هفته285 ی /شمارهمو هشت  سی سال مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 21/2/2999تاریخ چاپ:  12/5/2999تاریخ پذیرش:  9/21/2991تاریخ دریافت: 

  
 سال در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و علل آن  5کودکان زیر  روند میزان مرگ در

 1971-77 ی ساله 7ی  در یک دوره

 
 3، محمد آقابابایی بادی3سارا فاضلیان، 2منیرالسادات میرنصیری ،1رضا خدیوی

 
 

چکیده

  ی در یک دورهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان  ی های تابعه در شهرستان آنسال و علل شایع  5هدف از اجرای این پژوهش، بررسی میزان مرگ کودکان زیر  مقدمه:

 .ساله بود 7

سال، به صورت سرشماری، از  5های کودکان زیر  مرگ ی انجام گرفت، کلیه 2992-97 های نگر که در طی سال تحلیلی گذشته -توصیفی ی در این مطالعه ها: روش

 ،ماهه 2-59با علل اصلی مرگ در گروه نوزادان و کودکان  های مرتبط مرکز بهداشت استان، مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ی های موجود در گروه بهداشت خانواده بانک داده
 .این کودکان استخراج و تحت تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت ی بر حسب محل زندگی خانواده

در این دوره به ترتیب انواع ترین علل مرگ نوزادان  شایع ، متغیر بوده است.تولد زنده 2111در هر  52/2-91/7، بین میزان مرگ نوزادان در این دوره ها: یافته

میزان مرگ کودکان  .، متغیر بودتولد زنده 2111در  12/9-11/21، بین ماه 21کمتر از  میزان مرگ شیرخواران سپسیس بود. و ی تنفسییها، سندرم نارسا ناهنجاری
 و عروقی، حوادث -های قلبی به ترتیب عبارت از بیماری ،ماهه 2-59ترین علل مرگ کودکان  . شایعکاهش یافتتولد زنده  2111در  17/1به  2/1، از ماهه 59-2

 .تولد زنده، کاهش یافت 2111در  19/21به  79/22سال، از  5میزان مرگ کودکان زیر  .سیستم عصبی بودندهای  بیماری

 ، از یک روند کاهشی برخوردار پزشکی اصفهانسال در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم  5میزان مرگ در کودکان زیر ساله،  7 ی در این دوره گیری: نتیجه

 .بوده است

 کودکان ؛شیرخواران ؛نوزادان ؛میزان مرگ واژگان کلیدی:

 
سال در مناطق تحت پوشش  5 ریمرگ در کودکان ز زانیروند م .محمد یباد یی، آقاباباسارا انی، فاضلرالساداتیمن یریرنصی، مرضا یویخد ارجاع:

 .129-172 (:511) 91؛ 2999مجله دانشکده پزشکی اصفهان  .1971-77 ی ساله 7 ی دوره کیاصفهان و علل آن در  یدانشگاه علوم پزشک

 

 مقدمه

و های سنجش سالمم    ترین شاخص یکی از مهم، مرگ کودکان میزان

(. میالزان  1) در جوامال  متلفالا اسال     انسانی ی سنجش میزان توسعه

سالا  در جوامال     5زیالر  خصالو  کودکالان   باله  مرگ و میر کودکالان  

طوری که میالزان مالرگ و   ه ب ؛باشد می ای دارای طیا گسلرده ،متلفا

تولد زنالده در کوالورهای    1111در هر  28سا ، از  5میر کودکان زیر 

تولالد زنالده در کوالورهای بالا      1111مرگ در هالر   6مد پایین تا آبا در

 .(8اس  )درآمد باال، ملغیر 

در کوالور مالا در طالی     سالا   5میزان مالرگ و میالر کودکالان زیالر     

امالا   ،روند رو به کاهوالی را طالی کالرده اسال      ،1991-8118های  سا 

های ژنلیکی و نارس بالودن در دالدر اوامال      هنوز حوادث، ناهنجاری

(. از جمفه اوام  3باشند ) سا  می 5مرتبط با مرگ و میر کودکان زیر 

تالوان باله    مالی  ،سالا  در ایالران   5شای  دخیال  در مالرگ کودکالان زیالر     

هالای   هالای تنسسالی، گوارشالی، حالوادث و سالوانه، ناهنجالاری       بیماری

مادرزادی، اخلمالت مربوط به طو  بارداری و رشد و حوادث حوالی 

گسلرش نظالا   (. با وجود 4) زایمان مانند ددمات زایمانی اشاره نمود

 پژوهشیمقاله 
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کمالی و کیسالی خالدمات     ی خالدمات سالمم  اولیاله و توسالعه     ی ارایه

ه خدمات سالمم  مالورد نیالاز    ها ب تتصصی و بهبود دسلرسی خانواده

 زمیالزان مالرگ و میالر کودکالان در ایالران هنالو      های اخیر،  خود در سا 

 (.5)باشد  کوورهای با درآمد موابه، باالتر مینسب  به 

مرگ و میالر  در رابطه با  و در دسلرسجام  های  وجود بانک داده

در راساللای  هالا،   فرد  مسیالدی جهال  تیفیال  کالاربردی آن    ، کودکان

سازد. بالا   فراهم میکوور سمم   ی مدیران حوزهسازی منطقی  تصمیم

توزیال   ارزیالابی  ی حاضالر بالا هالد      مطالعه، گسله پیشبه موارد  توجه

سالا  و اوامال     5فراوانی مرگ نوزادان، شالیرخواران و کودکالان زیالر    

ها در منالاط  تیال  پوشالش دانوال اه      ساز این گونه مرگ ادفی زمینه

 .انجا  شد ساله 7 ی هافو  پزشکی ادسهان در یک دور

 

 ها روش

بالر   1392در سالا    ،ن ر تیفیفی مقطعی گذشله -تودیسی ی مطالعهاین 

اخالم  در پالهوهش دانوال اه افالو  پزشالکی       ی اساس مجالوز کمیلاله  

بانالک  بالا اساللساده از   و  IR.MUI.REC.1396.3.614ادسهان با کالد  

موجالود در گالروه سالمم     سالا    5موارد مرگ کودکان زیالر  های  داده

 انجا  شد.خانواده و جمعی  مرکز بهداش  اسلان ادسهان، 

دفلالالر سالالمم  خالالانواده و طبالال  رونالالد جالالاری ابمطالالی از طالالر  

مالوارد  ، هالر گوناله   جمعی  وزارت بهداش ، درمان و آموزش پزشکی

سا ، ابلالدا توسالط تالیم بررسالی      5مرگ نوزاد، شیرخوار و کودک زیر 

دانوال اه افالو  پزشالکی     ی هالای تابعاله   انموارد مرگ کودکان شهرسالل 

کارشالناس   ملوالک  از یالک نسالر    شالود. ایالن تالیم،    بررسی میادسهان 

 بهداش  و درمان شهرسلان، یک نسر ی سمم  کودکان از همان شبکه

کارشناس پرسلاری از بتش اطسا  بیمارساللان شهرساللان و یالک نسالر     

بالاله انالالوان فوکالالا  پوینالال   کودکالالانهالالای  پزشالالک ملتصالالص بیمالالاری

کاله از   یچالک لیسال  اساللاندارد   ها، طبال    ارزیابیباشد.  شهرسلان می

ابالم   ملبالو    ی تاناله طر  دفلالر سالمم  خالانواده و جمعیال  وزارت    

 شود.  میتکمی  گا  به گا  گردیده اس ، 

سالمم    ی بررسالی پرونالده   هالا، ضالمن   چک لیس تکمی  جه  

مم  و همچنالین،  کودکان فالوت شالده در مراکالز خالدمات جالام  سال      

کودکالان   ی با خانوادهبیمار در بیمارسلان می  بسلری ایوان،  ی پرونده

بهداشال  و درمالان مصالاحبه     ی شالاط  در حالوزه  فوت شده و پرسن  

باله   ،سالا   5زیالر   انمالرگ کودکال   ی ، پروندهشود و در نهای  انجا  می

بررسالی مالوارد مالرگ     ی . در کمیلاله گالردد  اسلانی ارجالا  مالی   ی کمیله

 ی ملناظر با کمیلاله  یتقریببه طور ترکیب ااضای آن  که اسلانکودکان 

تر مالورد   دورت تتصصیه باشد، موارد مرگ کودکان، ب شهرسلانی می

در . گالردد  و توتیص نهایی در پرونالده در  مالی   درگی میبررسی قرار 

جهال  اقالدامات بعالدی باله دفلالر       های تکمی  شالده  پایان، چک لیس 

 .گردد میارسا  ملبو   ی تانهسمم  خانواده و جمعی  وزارت

ام  آمده با مدیری  میلر  مرکز بهداش  اساللان  ه با هماهن ی ب

و مدیری  میلر  گروه سمم  خالانواده و جمعیال  مرکالز بهداشال      

هالای   های میق  ساخله بر اساس بانک داده اسلان ادسهان، چک لیس 

اله س 7ی  سا  اسلان در یک دوره 5مربوط به موارد مرگ کودکان زیر 

هالالا، ملغیرهالالای   ، تکمیالال  گردیالالد. در ایالالن چالالک لیسالال   97-1391

سالن کالودک در زمالان فالوت،      نظیالر دموگرافیک کودکان فوت شالده،  

 جنس، می  سکون  و اف  ادفی مرگ کودکان اسلترا  گردید.

که زنالده باله   بود کودکانی های مربوط به  شام  دادهمعیارهای ورود 

. همچنالین، ایالن کودکالان    باشالند سال ی فوت کرده  5دنیا آمده و قب  از 

)ساکن اساللان   ساکن مناط  تی  پوشش دانو اه افو  پزشکی ادسهان

ده وشهرساللان کاشالان و آران و بیالدگ ( بال     ی جز مناط  تابعهه ادسهان ب

 از مطالعه در نظر گرفله نود. معیار خرو موردی به انوان  باشند.

ای چالک  هال  دادهبود.  سرشماری در این مطالعه، گیری روش نمونه

هالای میالزان مالرگ     بالر اسالاس شالاخص   آوری شالده،   های جمال   لیس 

نوزادی، میزان مرگ بعد از نوزادی، میزان مالرگ شالیرخوارگی، میالزان    

سالا ، در هالر    5ماهه و میزان مرگ کودکان زیالر   1-59مرگ کودکان 

  16ی  نسالالالته SPSS افالالالزار آمالالالاری وارد نالالالر سالالالا  میاسالالالبه و 

(version 16, SPSS Inc., Chicago, IL.گردید ) های کمی به  داده

های کیسی به دورت تعداد یالا   دورت میان ین و انیرا  معیار و داده

های مالرگ کودکالان    میزان یآمار واکاویبرای  موتص گردید. دردد

سا  بر حسب ملغیرهای جنسی ، می  زندگی و افال  ادالفی    5زیر 

باله انالوان سالطه     P < 151/1 اسلساده شالد.  8χ از آزمون آماریمرگ، 

 داری در نظر گرفله شد. معنی

 

 ها افتهی

در مناط  متلفا تی  پوشش دانوال اه   ،1391-97های  در طی سا 

. از ایالن  بالود اتسالا  افلالاده    مالرگ نالوزاد   3576افو  پزشکی ادسهان، 

( دردالد  4/54) مورد 1947( دخلر و دردد 5/45مورد ) 1687تعداد، 

  مالالورد 3181 نالالد.( بوددردالالد 1/1مالالورد هرمافرودیسالالم ) 4پسالالر و 

( ساکن دردد 6/15) مورد 552( ساکن مناط  شهری و دردد 4/24)

ی بودند. میان ین و انیرا  معیار سالن نالوزادان قبال  از    یمناط  روسلا

 دردالد نالوزادان در همالان     9/16روز بوده اس .  78/5 ± 89/7 فوت،

دردالد در ساله    5/93او  و  ی دردد در هسلاله  8/73ساا  تولد،  84

، میزان مرگ نوزادان در این دورهاو  بعد از تولد فوت کردند.  ی هسله

(. 1)جدو   ، ملغیر بوده اس تولد زنده 1111در هر  56/6-34/7بین 

داری بین جنسالی ،   آماری معنی ی ، رابطه8χبا اسلساده از آزمون آماری 

هالای   می  زندگی و شهرسلان می  اقام  نوزادان فوت شده در سا 

 (. P > 151/1) متلفا دیده نود
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 در مناطق  سال 9ماهه و کودکان زیر  1-95، بعد از نوزادی، شیرخواران، کودکان میزان شاخص مرگ نوزادان. 1جدول 

 آنان ی بر حسب مناطق سکونت خانواده 1951-57های  سال بینتحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در 
 کل روستا شهر ریمتغ سال

1391 

 71000 10153 60847 تعداد موالید زنده
 20/7 96/8 90/6 میزان مرگ نوزادی

 43/2 28/1 63/2  میزان مرگ بعد از نوزادی
 63/9 24/10 53/9 میزان مرگ شیرخواران

 60/4 23/4 65/4 ماهه 1-59میزان مرگ کودک 
 79/11 19/13 55/11 سال 5میزان مرگ کودکان زیر 

1392 

 72129 9222 62907 تعداد موالید زنده
 96/6 78/8 69/6 میزان مرگ نوزادی

 51/2 47/3 37/2 میزان مرگ بعد از نوزادی
 47/9 25/12 06/9 میزان مرگ شیرخواران

 20/4 90/5 94/3 ماهه 1-59میزان مرگ کودک 
 16/11 68/14 63/10 سال 5میزان مرگ کودکان زیر 

1393 

 75693 9527 66166 موالید زندهتعداد 
 60/95 60/8 60/71 میزان مرگ نوزادی

 94/2 15/3 91/2  میزان مرگ بعد از نوزادی
 89/9 75/11 62/9 میزان مرگ شیرخواران

 58/4 56/5 44/4 ماهه 1-59میزان مرگ کودک 
 53/11 16/14 15/11 سال 5میزان مرگ کودکان زیر 

1394 

 74715 9653 65062 زندهتعداد موالید 
 60/6 87/7 47/6 میزان مرگ نوزادی

 79/2 35/4 56/2  میزان مرگ بعد از نوزادی
 39/9 22/12 03/9 میزان مرگ شیرخواران

 43/4 00/6 19/4 ماهه 1-59میزان مرگ کودک 
 03/11 87/13 66/10 سال 5میزان مرگ کودکان زیر 

1395 

 77079 9248 67831 تعداد موالید زنده
 34/7 5/9 98/6 میزان مرگ نوزادی

 90/2 20/5 57/2  میزان مرگ بعد از نوزادی
 24/10 70/14 55/9 میزان مرگ شیرخواران

 68/4 67/7 74/2 ماهه 1-59میزان مرگ کودک 
 02/12 17/17 25/11 سال 5میزان مرگ کودکان زیر 

1396 

 76014 9092 66922 تعداد موالید زنده
 59/6 03/8 39/6 میزان مرگ نوزادی

 88/2 09/2 99/2  میزان مرگ بعد از نوزادی
 47/9 12/10 38/9 میزان مرگ شیرخواران

 68/4 62/4 69/4 ماهه 1-59میزان مرگ کودک 
 27/11 65/12 08/11 سال 5میزان مرگ کودکان زیر 

1397 

 71895 6730 65165 تعداد موالید زنده
 56/6 51/9 26/6 نوزادیمیزان مرگ 

 45/2 97/2 39/2  میزان مرگ بعد از نوزادی
 01/9 48/12 65/8 میزان مرگ شیرخواران

 27/4 90/5 10/4 ماهه 1-59میزان مرگ کودک 
 83/10 15/41 36/10 سال 5میزان مرگ کودکان زیر 

 کل

 518525 63625 454900 تعداد موالید زنده
 90/6 74/8 64/6 میزان مرگ نوزادی

 66/2 60/2 85/1  میزان مرگ بعد از نوزادی
 56/9 34/11 49/8 میزان مرگ شیرخواران

 57/4 80/5 39/4 ماهه 1-59میزان مرگ کودک 
 47/11 54/14 03/11 سال 5میزان مرگ کودکان زیر 
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ساله، اف  مرگ نوزادان در مناط  تیال  پوشالش    7 ی در این دوره

هالای متلفالا، تسالاوت آمالاری      دانو اه افو  پزشکی ادالسهان در سالا   

(؛ به نیوی P ،121  =df ،1548  =8χ < 111/1داری داشله اس  ) معنی

او  اف  مرگ نوزادان بالا فراوانالی    ی های مادرزادی از رتبه که ناهنجاری

بالا   1397سالو  در سالا     ی ه رتباله ، بال 1391دردد در سالا    5/89نسبی 

 دردالالد، )بعالالد از س سالالیس بالالا فراوانالالی نسالالبی    8/14فراوانالالی نسالالبی 

 او  و دیسالاللرس تنسسالالی بالالا فراوانالالی نسالالبی  ی دردالالد در رتبالاله 97/45

 (.8جدو  ) ( تنز  نموده اس 1397دو  در سا   ی دردد در رتبه 11/87

 بالالین مالالرگ شالالیرخوار   مالالورد 1372سالالاله،  7 ی در ایالالن دوره

 مالالاه ی )بعالالد از نالالوزادی( ر  داده اسالال  کالاله ایالالن میالالزان،     18-1

نسالر آز   646کاله   بوده اسال  ماهه  1-59های  دردد از ک  مرگ 8/52

  ( پسالر بودنالد.  دردالد  1/53) نسالر  738( دخلالر و  دردالد  9/46) ها آن

سالاکن منالاط     ،( از شالیرخواران فالوت شالده   دردالد  3/25) نسر 1175

بالر   .نالد ی بودیمنالاط  روساللا  ( سالاکن  دردد 7/14) نسر 813شهری و 

داری بالالین مالالرگ   آمالالاری معنالالی  ی رابطالاله ،8χ آمالالاری روشاسالالاس 

 های متلفالا وجالود داشال     ها در سا  شیرخواران و می  زندگی آن

(111/1 > P.) 

  مالالورد مالالرگ کالالودک  8362سالالاله، تعالالداد   7 ی در طالالی ایالالن دوره 

از موارد مالرگ   دردد( 4/24مورد ) 1999 اتسا  افلاده اس  کهماهه  59-1

 ( در منالالالاط  دردالالالد 6/15مالالالورد ) 369در منالالالاط  شالالالهری و و میالالالر، 

( از ایالن کودکالان فالوت شالده     دردالد  36/46نسر ) 1197اند.  ی بودهیروسلا

دردالالد(  14/1)( پسالالر و یالالک نسالالر  دردالالد 6/53نسالالر ) 1871دخلالالر و 

 هرمافرودیسم بودند.

در منالاط  روساللایی   ماهه  1-59مرگ کودکان در طی این دوره، 

بالر  بود که از نظر آمالاری،  های متلفا  در سا بیولر از مناط  شهری 

(. ساله افال    P < 111/1) دار بالود  ، این تساوت معنی8χ آزمون اساس

اروقالی   -های قفبالی  بیماری  شام، ماهه 1-59شای  مرگ در کودکان 

هالای   و بیماری دردد 11/16، حوادث به میزان دردد 13/16به میزان 

 (.3 جدو ) بوده اس  دردد 62/11رولوژیک به میزان ون

سا  )مجمالو  تعالداد    5میزان مرگ ک  کودکان زیر بررسی روند 

 ماهه، تقسیم بر کال  موالیالد   1-59مرگ نوزادان + تعداد مرگ کودکان 

تولد زنالده   1111در  79/11از  حاکی از آن اس  که این میزان زنده(،

کالاهش  ، 1397تولد زنده در سالا    1111 در 23/11به  1391در سا  

 (.1( )شک  1)جدو   اس یافله 

 

 
میزان مرگ نوزادان در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم روند  .1 شکل

 1951-1957های  پزشکی اصفهان در طی سال

 

 1951-57 های در سال توزیع فراوانی علل شایع مرگ نوزادان در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. 2جدول 
 سال

 مرگ علل
 کل 1931 1931 1931 1931 1939 1931 1931

 876 (48/24) 67 (20/14) 62 (37/12) 163 (80/28) 156 (32/31) 149( 27/28) 128 (50/25) 151 (50/29) *های مادرزادی انواع ناهنجاری
 717 (03/20) 128 (11/27) 139 (74/27) 89 (72/15) 64 (85/12) 107 (30/20) 82 (33/16) 108 (90/21) دیسترس تنفسی

 624 (43/17) 217 (97/45) 233 (50/46) 46 (12/8) 29 (82/5) 36 (83/6) 25 (90/4) 38 (42/7) سپسیس
 481 (44/13) 0( 0) 0( 0) 82 (48/14) 106 (28/21) 72 (66/13) 128 (00/25) 93 (16/18) نارسی

 199 (56/5) 0( 0) 2 (40/0) 65 (48/11) 31 (22/6) 28 (31/5) 33 (57/6) 40 (81/7) اختالالت حول و حوش زایمان
 اختالالت انعقادی منتشر 

 داخل عروقی
(32/3) 17 (37/5) 27 (34/8) 44 (03/9) 45 (71/6) 38 (0 )0 (0 )0 (77/4) 171 

 109 (04/3) 31 (56/6) 39 (78/7) 4 (70/0) 9 (80/1) 14 (65/2) 5 (99/0)  7 (36/1) آسپیراسیون مکونیوم
 111 (10/3) 9 (90/1) 9 (80/1) 26 (60/4) 17 (41/3) 16 (03/3) 20 (98/3) 14 (73/2) آسفیکسی

 46 (28/1) 0( 0) 0( 0) 10 (76/1) 6 (20/1) 10 (89/1) 13 (60/2) 7 (36/1) های متابولیک بیماری
 244 (81/6) 20 (23/4) 17 (40/3) 43 (60/7) 35 (02/7) 51 (67/9) 41 (16/8) 37 (20/7) سایر موارد
 3578 472 501 566 498 527 502 512 کل موارد

 .شود مینامشخص  های ناهنجاریو چند عضوی  عضالنی، -اسکلتی کروموزومال، عصبی، کلیوی، تنفسی، گوارشی، قلبی،های  ناهنجاریشامل ها  ناهنجاری*

 گزارش شده است.ها بر اساس تعداد )درصد(  داد

0

5

10

15

1  2  3  4  5  6  7  

 میزان مرگ نوزادان
 میزان مرگ بعد از نوزادی
 میزان مرگ شیرخواران

 ماهه 2 - 59میزان مرگ کودکان 
 سال 5میزان مرگ کودکان زیر 

Linear ( (میزان مرگ نوزادان  
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تولد زنده در مناطق مختلف تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در طی  1111به ازای هر ماهه  1-95های کودکان  توزیع فراوانی علل مرگ. 9جدول 

 1951-57 های سال

 سال

 مرگ علل

 کل 1931 1931 1931 1931 1939 1931 1931

 382 (13/16) 43 (01/14) 44 (36/12) 75 (32/22) 62 (73/18) (45/15) 51 (50/16) 52 (16/15) عروقی -بیماری قلبی

 379( 01/16) 68 (15/22) 68 (10/19) 54 (07/16) 39 ( 78/11) 63 (70/17) 42 (60/13) 45 (12/13) حوادث

 253 (68/10) 13 (23/4) 14 (93/3) 43 (80/12) 45 (60/13) 41 (51/11) 51 (50/16) 46 (41/13) های سیستم عصبی بیماری

 234 (90/9) 55 (91/17) 56 (73/15) 38 (31/11) 21 (34/6) 20 (61/5) 22 (12/7) 22 (41/6) های عفونی بیماری

 135 (70/5) 19 (19/6) 21 (90/5) 24 (14/7) 21 (34/6) 17 (77/4) 15 (85/4) 18 (24/5) های گوارشی بیماری

 129 (45/5) 0( 0) 0( 0) 25 (44/7) 26 (85/7) 29 (14/8) 22 (12/7) 27 (87/7) ها ناهنجاری

 109 (60/4) 3 (00/1) 12 (37/3) 19 (65/5) 21 (34/6) 13 (65/3) 18 (82/5) 23 (70/6) ها سرطان

 عضالنی  -های عصبی بیماری

 و اسکلتی

(08/4) 14 (00/26) 7 (80/2 ) 10 (62/3) 12 (76/4 ) 16 (02/7) 25 (82/7) 24 (56/4) 108 

 116 (24/4) 5 (63/1) 10 (80/2) 20 (46/5) 24 ( 25/7) 20 (60/5) 15 (85/4) 22 (41/6) های متابولیک بیماری

 111 (06/4) 14 (56/4) 16 (50/4) 16 (37/4) 12 (62/3) 26 (30/7) 12 (88/3) 15 (37/4) زایمان و حوش های حول بیماری

 77 (25/3) 14 (56/4) 15 (21/4) 7 (08/2) 8 (42/2) 9 (52/2) 6 (94/1) 18 (24/5) های تنفسی بیماری

 263 (10/11) 49 (00/16) 75 (07/21) 11 (01/3) 26 (85/7) 41 (51/11) 33 (68/10) 28 (16/8) سایر موارد

 2368 (100) 307 (100) 356 (100) 366 (100) 331 (100) 356 (100) 309 (100) 343 (100) کل

 تعداد )درصد( گزارش شده است.ها بر اساس  داد
 

 بحث

 از میالزان مالرگ نالوزادان    سالاله،   7 ی در ایالن دوره ، مطالعاله طب  نلایج ایالن  

در آخالرین گالزارش    ، کاهش یافله اس .تولد زنده 1111در  56/6به  34/7

 در  64/11بالاله  1393کوالالوری، میالالزان ملوسالالط مالالرگ نالالوزادی در سالالا    

هالای   مرگ نوزادان در اسلانمیزان  (.6) گزارش شده اس تولد زنده  1111

( و در اسالاللان که ی ویالاله و 7) 84همجالالوار همچالالون اسالاللان یالالزد معالالاد  

 (.2تولالالد زنالالده، گالالزارش شالالده اسالال  )  1111، بالاله ازای 1/14بویراحمالالد 

شاخص مرگ نوزادی در مناط  تیال  پوشالش دانوال اه افالو       ی مقایسه

های همجوار، حالاکی از   پزشکی ادسهان نسب  به میان ین کووری و اسلان

میالزان ملوسالط مالرگ    . در ایالن مطالعاله،   دباشال  بهلر بودن این شاخص مالی 

 ازای هالر  باله  74/2منالاط  روساللایی    درو  64/6 در مناط  شالهری نوزادان 

انجا  شده در شان های کوور چین بالین   ی طالعهدر م تولد زنده بود. 1111

در  24/4، میزان ملوسط مرگ و میر نوزادان به االدد  1997-8114های  سا 

 تولد زنده کاهش یافله اس  کاله باله تسکیالک، در منالاط  شالهری       1111هر 

تولالد زنالده رسالیده     1111مورد در  62/6و در مناط  روسلایی به  67/3به 

 (.  9اس  )

شالاخص   سازمان جهانی بهداشال ،  ی زارش ساالنهدر مقایسه با گ

میزان مرگ نوزادی در مناط  تی  پوشالش ایالن دانوال اه نسالب  باله      

 ی و یا باالی منطقه ملوسط ی سرانهکوورهای در حا  توسعه با درآمد 

لبنالان، کویال ، قطالر، اربساللان سالعودی،       شالرقی همچالون   ی مدیلرانه

 .باشد ( باالتر می11اربی و امان ) ی امارات ملیده

باله ترتیالب   هالای اخیالر    سالا  تالرین افال  مالرگ نالوزادان در      شای 

اففی  .بوده اس  ها انوا  ناهنجاری و ی تنسسییسندر  نارسا س سیس،

مانند نارسی، اخلمالت حالو  و حالوش زایمالان، اخاللمالت انعقالادی      

ترین اف   های اخیر، دی ر به انوان شای  منلور داخ  اروقی، در سا 

 اند. نداشلهمرگ نوزادان، نقش 

مواللم   ، کوالوری  ی ترین اف  شای  مرگ نوزادان در مطالعه مهم

هالا بالود    های مادرزادی، نارس بودن، آسسیکسی و اسون  بر ناهنجاری

ترین اف  به ترتیالب   شای  ،انجا  شده در شان های ی در مطالعه (.11)

هالای سیساللم    ها و بیمالاری  های حوالی زایمان، ناهنجاری شام  بیماری

 بالر  8181انجالا  شالده در سالا      ی مطالعاله  و در (9) بوده اس  تنسسی

اف  فوت به ترتیالب   ،فیون نوزاد در سراسر جهانیم 4روی اف  مرگ 

باله  (. 18آسسیکسی و اسون  ذکالر شالده اسال  )    ،ها ناهنجاری ،نارسی

های اخیر، مناط  تیال  پوشالش دانوال اه افالو       رسد در سا  نظر می

هالا، بعضالی اوامال      بهبود سطه مراقبال  اند با  پزشکی ادسهان توانسله

هالای مالادرزادی، نارسالی،     قاب  اجلناب مرگ نوزادی ماننالد ناهنجالاری  

های حو  و حوش زایمان و اخلمالت انعقالادی منلوالر داخال      بیماری

گیالری کالاهش دهنالد، امالا در مالورد رخالداد        اروقی را به طالور چوالم  

گ تالرین افال  مالر    س سیس و سندر  دیسلرس تنسسی، به انوان شالای  

 الز ، نیاز اس . ی تر و مداخفه های اخیر، بررسی دقی  نوزادی در سا 

بعالد از نالوزادی )شالیرخواران بالین     میزان مرگ  حاضر، ی در مطالعه

طبال   تولد زنده بود.  1111در  66/8طور ملوسط، حدود ه ب (ماهه 18-1
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در سا  بعد از نوزادی، میزان مرگ ، انجا  شده در آمریکا ی مطالعهنلایج 

 در هالالالر  98/1 ،8113و در سالالالا   (13مالالالورد ) 88/8حالالالدود  ،8116

طیر همسو بالا نلالایج آن مطالعالات،     .(14)گزارش شده اس  تولد  1111

 در منالالاط  تیالال  پوشالالش دانوالال اه  بعالالد از نالالوزادی میالالان ین مالالرگ 

ای  سالاله، تغییالر قابال  ممحظاله     7 ی در ایالن دوره افو  پزشکی ادالسهان  

 نداشله اس .

ترین افال  مالرگ و میالر در شالیرخواران      شای در پهوهش حاضر، 

هالای   بیمالاری  ،اروقالی  -هالای قفبالی   ، باله ترتیالب بیمالاری   ماهاله  18-1

در . بالوده اسال   ها  های ملابولیک و س س، اسون  ، بیمارینورولوژیک

سالا  بساللری    5مورد مرگ و میر کودکان زیر  انجا  شده در ی مطالعه

تالرین   سهان، شالای  شده در بیمارسلان کودکان اما  حسین)  ( شهر ادال 

اروقالی،   -ماهاله، باله ترتیالب بیمالاری قفبالی      1-18اف  مرگ کودکان 

 های نورولوژیک ذکر شده اس  اسون ، بیماری طدد و س س، بیماری

حاضالر   ی های نورولوژیالک کاله در مطالعاله    . به جز اف  بیماری(15)

چهار  قرار داش ، سایر  ی دو  را دارد و در آن مطالعه در رتبه ی رتبه

 .اف  مرگ شیرخواران همسو با هم هسلند

، از سالاله  7 ی در این دوره سا  5میزان ملوسط مرگ کودکان زیر 

تولالد   1111 در 23/11باله   1391تولد زنده در سالا    1111در  79/11

و  Youی  طبالال  مطالعالاله .یافلالاله اسالال کالالاهش ، 1397زنالالده در سالالا  

، میالزان مالرگ و میالر    1999-8112 هسال 12ی  همکاران، در یک دوره

نسر تولالد   1111مورد در هر  77سا  در خاور میانه، از  5کودکان زیر 

 تولالد زنالده در سالا      1111مالورد در هالر    66، به 1991زنده در سا  

 (. 16کاهش یافله اس  ) 8112

 سالالاله  83زمالالانی  ی و همکالالاران، در بالالازه  Wangی  در مطالعالاله

سا  در کوالورهای متلفالا    5کودکان زیر ، میزان مرگ 8113-1991

تولالد   1111نسالر در هالر    5/158بیسالاوو   در کوور گینه، 8113در سا  

در کوور سن اپور، میزان مرگ کودک زیالر   ،مقاب  زنده بوده اس . در

(. میزان 17تولد زنده بوده اس  ) 1111نسر در هر  3/8سا ، معاد   5

بیواللر از   ایالن دوره  در سالا  در ادالسهان   5کودکالان زیالر    رگ و میرم

، امالا رونالد کالاهش در    باشالد  کوورهای با درآمد باال مث  سن اپور مالی 

سا ، از بسالیاری کوالورهای خاورمیاناله، از     5میزان مرگ کودکان زیر 

 سرا  بیولری برخوردار بوده اس .

حاضر،  ی مطالعهماهه در  1–59پنج اف  شای  مرگ در کودکان 

رولوژیالک،  وهای ن ادث و بیماریاروقی، حو -های قفبی شام  بیماری

ی  های اسالونی بالوده اسال . در مطالعاله     های گوارشی و بیماری بیماری

ماهاله در   1-59ترین اف  مرگ و میالر کودکالان    ، مهمرهبر و همکاران

های سیسلم تنسسی  بیماری و ژنلیکی ،های مادرزادی ناهنجاریرا  ایران

ماهاله در ایالن    1-59اف  ادفی مالرگ کودکالان   (. 12) گزارش کردند

 ی هالا در مطالعاله   مطالعه، ملساوت از اف  مرگ در کودکالان همسالن آن  

طور که در اف  مرگ نالوزادی در ایالن مطالعاله     باشد. همان کووری می

های ژنلیکی  ها و بیماری مواهده گردید، بروز مرگ ناشی از ناهنجاری

مهرکش  ی سو  اف  شای  تنز  نموده بود و همسو با مطالعه ی به رتبه

و همکاران در بیمارسلان امالا  حسالین ) ( ادالسهان، باله همالین روا ،      

ماهه نیالز   1-59ها در رخداد مرگ کودکان  اوامفی همچون ناهنجاری

 (.15کنند ) نقش کملری ایسا می

ی یماهاله در منالاط  روساللا    1-59مرگ نوزادان و کودکالان  میزان 

بیولر از مناط  شهری تی  پوشش دانو اه افالو  پزشالکی ادالسهان    

دردالد مالرگ    61 ،رهبالر و همکالاران  ی  باشد. طبال  نلالایج مطالعاله    می

سا  کوور در مناط  روسلایی اتسا  افلاده اس . نلالایج   5کودکان زیر 

باشد،  همسو می رهبر و همکاران ی مطالعههای  با یافلهحاضر  ی مطالعه

ی نسالب  باله   یمیزان تساوت در بین میالزان مالرگ در منالاط  روساللا     اما

مناط  تی  پوشش دانو اه افو  پزشکی ادالسهان،  مناط  شهری در 

. دالی  این امر را شاید بلالوان  (19) باشد موابه سایر مناط  کوور نمی

ی نسب  به مناط  شهری و یا بهلالر بالودن   یبه کملر بودن مناط  روسلا

دسلرسی بهلالر مالرد  سالاکن در منالاط       ،وضعی  بهداشلی و همچنین

خدمات سمم   ی ارایه دهنده های به سرویسی اسلان ادسهان یروسلا

 نسب  به سایر مناط  کوور مرتبط دانس .

 

 گیری نتیجه

سا  در منالاط    5میزان مرگ در کودکان زیر ساله،  7 ی زمانی در بازه

، از یالک رونالد کاهوالی    تی  پوشش دانو اه افو  پزشکی ادالسهان 

 .برخوردار بوده اس 

 

 تشکر و قدردانی

پزشکی امالومی بالا   ای  دکلری حرفه ی نامه این مطالعه برگرفله از پایان

آوری دانوال اه   باشد. از معاون  میلر  تیقیقات و فن می 396614کد 

افو  پزشکی ادسهان به خاطر حمای  مالالی و سالایر مالدیران میلالر      

 ی مرکز بهداش  اسلان و کارشناسان میلر  گروه سالمم  و خالانواده  

 .گردد مرکز بهداش  اسلان، قدردانی می
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Abstract 

Background: The aim of present study was to evaluate the rate and causes of mortality of under-5-year-old 

children in a 7-year period. 

Methods: This retrospective cross-sectional study was performed in 2019. The data about mortality of  

under-5-year-old children were collected in districts covered by Isfahan University of Medical Sciences (MUI), 

Isfahan, Iran, between the years 2012 and 2018. The data gathered as census from the database of family and 

population group in the provincial health center. We evaluated all the data of deaths and their causes. 

Findings: The neonatal mortality rate ranged between 6.56 and 7.34 per 1000 live births during the study period. 

The most common causes of neonatal deaths were malformations, respiratory distress syndrome, and sepsis, 

respectively. The infantile mortality rate aged less than 12 months ranged 9.01 and 10.24 per 1000 live births. 

The mortality rate of children between 1 and 59 months old reduced from 4.6 to 4.27 per 1000 live births. The 

most common causes of death in 1-59-month-old children were cardiovascular diseases, accidents, and 

neurological diseases, respectively. Under-5 mortality rate reduced from 11.79 to 10.83 per 1000 live births. 

Conclusion: In studied 7-year period, the trend of less than 5 years old mortality rate decreased in regions that 

covered by Isfahan University of Medical Sciences. 
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