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Abstract
Background & Aim: Identification of the pattern and causes of death and dealing with its
etiological factors is one of the most fundamental principles of planning, management,
evaluation, and accountability in the health sector. This study aimed to study and analyze one
of the critical phenomena (i.e., death) in Golestan Province.
Materials & Methods: In this study, we used the secondary analysis method and collected
data by the census. The statistical population included all cases of death registered at GDR of
the deputy of the health of Golestan University of Medical Sciences in 2018. Death indicators
were calculated using WinPepi version 11.65, and linear diagrams were drawn in Excel 2016.
In addition, the relationship between various causes of death was assessed in SPSS version 23
using Chi-square.
Results: In this study, the three leading causes of death were reported to be cardiovascular
diseases, cancers, and external factors, respectively. In terms of gender, the death rate was 1.3
higher in men, compared to women. In addition, the highest percentage of death was related
to the age range of more than 80 years. Moreover, the highest rate of specific causal damping
and proportional damping was for diseases of the cardiovascular system and the lowest was
related to mental and behavioral disorders. Furthermore, the highest specific causal and
proportional damping rate were related to cardiovascular diseases, whereas the lowest rate
was observed in cases with psychological and behavioral disorders.
Conclusion: In 2018, less than a quarter of the deceased was aged≤52 years, which may
explain the high average age of the dead in the province. Continuous studies in determining
the level of mortality, its effective causes, and awareness of epidemiological changes are
necessary for more accurate planning, maintenance, and promotion of health in any society.
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بررسی اپیدمیولوژیک موارد مرگ و میر

بررسی اپیدمیولوژیک موارد مرگ و میر ثبت شده در استان گلستان در سال 7931
علیرضا حیدری ،7محمد جواد کبیر ،7زهرا خطیرنامنی ،*7ناهید جعفری ،7معصومه غالمی ،7سمانه حسین زاده،2
7

محمدرضا هنرور ،7سید مهدی صداقت ،7نرگس رفیعی ،7رحمان بردی اوزونی دوجی ،7منصوره لطفی
 .2گروه آمار زیستی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توابخشی ،تهران ،ایران
نویسنده مسئول :زهرا خطیرنامنی ،ایمیلkhatirzahra@gmail.com :
تاریخ پذیرش1911/40/29 :

تاریخ دریافت1911/40/21 :

چکیده
زمینه و هدف :شناسایی الگو و علل بروز مرگ و مقابله با عوامل اتیولوژی آن از اساسیترین مبانی برنامهریزی ،مدیریت،
ارزشیابی و پاسخگویی در بخش بهداشت میباشد .هدف از این مطالعه ،برآورد و تحلیل یکی از وقایع حیاتی جمعیت به نام مرگ
ومیر در استان گلستان میباشد.
مواد و روشها :این پژوهش به روش تحلیل ثانویه و نحوه جمع آوری اطالعات آن تمام شماری است .جامعه مورد مطالعه،
کلیه مرگهای ثبت شده در واحد  GDRمعاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال  1911میباشد .شاخصهای
مرگ و میر با استفاده از نرم افزار WinPepi11.65محاسبه و نمودارهای خطی در نرمافزار  Excel2016ترسیم گردید .برای
بررسی ارتباط بین علل مرگ و عوامل مختلف نیز از آزمون کای اسکوئر در نرم افزار  SPSS23استفاده شد.
یافتهها :سه علت اصلی مرگ به ترتیب شامل بیماریهای سیستم قلبی عروقی ،سرطانها و علل خارجی مرگ و میر میباشند.
تعداد فوت شدگان مرد ،نزدیک به  1/9برابر فوتشدگان زن بود .بیشترین درصد مرگ و میر به گروه سنی  04ساله به باال
اختصاص داشت .بیشترین میزان میرایی اختصاصی علیتی و میرایی تناسبی برای بیماریهای سیستم قلبی عروقی و کمترین آن
مربوط به اختالالت روانی و رفتاری بود.
نتیجهگیری :در سال  ،1911کمتر از یک چهارم از فوتشدگان در سنین -22ساله و پایینتر قرار داشتند و این میتواند
تبیینکننده باال بودن میانگین سن فوتشدگان در این استان باشد .مطالعات مستمر در زمینه تعیین سطح مرگ ومیر ،علل موثر بر
آن و آگاهی از تغییر و تحوالت اپیدمیولوژیکی ،جهت برنامهریزی دقیقتر ،حفظ و ارتقا سالمتی در هر جامعهای ضروری است.
واژگان کلیدی :مرگ ،نرخ مرگ ومیر ،علل مرگ ومیر ،استان گلستان

مقدمه

معضالت سالمتی به ویژه در کشورهایی با درآمد پایین

از بحثهای اصلی و مهم در جمعیتشناسی ،وقایع

و متوسط است (.)2

حیاتی چهارگانه (تولد ،ازدواج ،طالق و مرگ) هستند

دادههای مرگ و میر برای برنامهریزان بهداشتی به

که طی سالهای متمادی تحت تأثیر خیلی از مسائل

منظور آگاهی از اهمیت بهداشت در پیشگیری از

قرار گرفته و کاهش یا افزایش این وقایع به نوبه خود

بیماریها ،تخصیص منابع برای کنترل آنها و ارزیابی

میتواند در برنامهریزیهای کشوری جمعیت دخیل

تأثیر مداخالت مداوم بهداشتی ضروری است .هیچ

بوده و منجر به تغییر الگوی کشوری مرگومیر در

مجموعه واحدی از اقدامات نمیتواند کامالً یک

جمعیت گردد ( .)1مرگ و میر عینیترین معیار

جمعیت بزرگ و متنوع را توصیف کند (.)9
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 .1مرکز تحقیقات مدیریت سالمت و توسعه اجتماعی ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان ،ایران

زهرا خطیرنامنی

طالیی» در دادههای مربوط به مرگ و میر در نظر

است (.)11

گرفته میشود ،زیرا اطالعات مستمر و به موقع در مورد

از آنجا که هدف و وظیفه اصلی بخش سالمت در هر

علل مرگ را به صورت ساالنه ارائه میدهد ،اگرچه

جامعه ،پیشگیری ،تأمین ،حفظ و ارتقای سالمت آن

ثبت مرگ از طریق ردههای سرشماری و بررسیهای

جامعه است؛ شناسایی الگو و علل بروز مرگ و مقابله

جمعیتی نیز میتواند قابل استفاده باشد .همچنین بسیار

با عوامل اتیولوژی آن ،یکی از مناسبترین راهبردها

مهم است که دالیل اصلی مرگ و همچنین گروه

برای افزایش طول عمر است .بهدست آوردن این

سنیای که بیشترین مرگها در آن اتفاق میافتد ،در

اطالعات از اساسیترین مبانی برنامهریزی ،مدیریت،

حد امکان دقیق تعیین شود ( .)0اطالعات مربوط به

ارزشیابی و پاسخگویی در بخش بهداشت در کشورها

میزانها و علل مرگ و میر کودکان و بزرگساالن برای

است ( .)12با توجه به عدم وجود مطالعات مشابه در

سیاستهای بهداشت ملی و منطقهای و برای نظارت

استان گلستان که به بررسی اپیدمیولوژیکی موارد کلی

تأثیر مداخالت و پیشرفت به سمت اهدافی مانند اهداف

مرگ و میر و استخراج شاخصهای آن پرداخته شده

توسعه هزاره به وضوح مهم است ( .)2زیرا که شرایط

باشد و با توجه به ضرورت موضوع که این گونه

زندگی و سالمتی یک جامعه از طریق محاسبه

مطالعات زمینه و بستر مناسب برای برنامهریزیهای الزم

شاخصهای مرگ و میر ،ارزیابی میگردد (.)6

و مرتبط با تأمین نیازهای متنوع را فراهم میسازد و

بررسی روند علتهای مرگ در کشور طی سالهای

شناخت حاصل از این مطالعات میتواند موجب غنا و

اخیر نشان میدهد که مرگ به دلیل بیماریهای

شفافیت بیشتر در تدوین سیاستها و راهبردهای توسعه

واگیردار سیر نزولی و در مقابل ،مرگ به دلیل

اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی شود ،بنابراین مطالعه

بیماریهای غیر واگیردار به ویژه بیماریهای قلبی

حاضر تالشی در جهت برآورد و تحلیل یکی از وقایع

عروقی ،حوادث غیرعمدی و سرطانها سیر صعودی

حیاتی جمعیت به نام مرگ و میر در استان گلستان در

داشته است ( .)14-1در مطالعهای که توسط میرزایی و

سال  1911است.

علیخانی به بررسی برآورد سطح و تعیین عوامل مؤثر بر

مواد و روشها

مرگ و میر شهر تهران در سال  1900و روند تحوالت

روش به کار گرفته شده در این پژوهش روش اسنادی

اپیدمیولوژیکی آن در سی ساله اخیر پرداخته شد،

یا تحلیل ثانویه و نحوه جمعآوری اطالعات آن نیز از

بیماریهای قلبی عروقی در سالهای  1920و  1900در

نوع تمام شماری است .جامعه مورد مطالعه ،کلیه

صدر علل مرگ و میر قرار داشتهاند .نتایج این پژوهش،

مرگهای ثبت شده در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم

بیانگر بهبود وضع بهداشتی -درمانی و سطح توسعه

پزشکی گلستان در سال  1911میباشند .اطالعات

اقتصادی اجتماعی شهر تهران است که بر اثر آن طی

مربوط به مرگ و میر از واحد Golestan Death

 94سال به تدریج از درصد مرگ و میرهای ناشی از

) Registry (GDRدر دانشگاه علوم پزشکی گلستان

بیماریهای عفونی و انگلی ،بیماریهای تنفسی و مرگ

تهیه شد که شامل علت مرگ ،سن ،جنس ،وضعیت

و میر نوزادان کاسته شده و بر میزان مرگ و میرهای

سکونت (شهر و روستا) بود .فرآیند ثبت موارد مرگ و

ناشی از بیماریهایی که تا حدودی اجتناب ناپذیرند،

میر در واحد  GDRبه این صورت انجام میشود که
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ثبت وقایع حیاتی مانند مرگ به عنوان «استاندارد

مانند بیماریهای قلبی عروقی و سرطانها اضافه شده

بررسی اپیدمیولوژیک موارد مرگ و میر

شهرستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

در سرشههماری عمههومی نفههوس و مسههکن سههال  1914و

بهداشتی درمانی استان گلستان از منابع گوناگون ،شامل

 ،1912به ترتیب  1111410و  1060011نفر بوده اسهت.

مراکز بهداشتی درمانی روستایی و خانههای بهداشت،

الزم به ذکر است برای مخرج کسر میزانها از اطالعات

مراکز بهداشتی درمانی شهری ،بیمارستانها و

سرشههههماریهههههای سههههال  1914و  1912و همچنههههین

زایشگاهها در سطح شهرستان ،گورستان و غسالخانه

برآوردهای جمعیتی بین دو سرشماری ،اسهتفاده از نهرخ

شهر ،پزشکی قانونی شهرستان ،اداره ثبتاحوال

رشههد جمعیههت و اطالعههات مربههوط بههه جمعیههت افههراد

شهرستان و سایر منابع ،جمعآوری شده و چون منابع

برحسهههب جهههنس ،گهههروه سهههنی و محهههل سهههکونت از

متعددی برای جمعآوری اطالعات مورد استفاده قرار

برآوردهای جمعیتی استفاده گردید .بهرای برآوردههای

گرفته ،موارد تکراری در لیست مزبور حذف شده

جمعیتی در این مقاله از روش ریاضهی طبهق رابطهه زیهر

است .لیست تهیه شده با اطالعات سازمان ثبت احوال

استفاده گردید؛ که در آن  Pt+nجمعیهت در سرشهماری

شهرستان مبادله و موارد عدم همپوشانی دو لیست ،در

دوم Pt ،جمعیههت در سرشههماری اول n ،فاصههله بههین دو

این مرکز ثبت و مورد پیگیری و بررسی قرار میگیرد.

سرشماری و  rنرخ رشد ساالنه جمعیت است که اساس

سیستم طبقهبندی بیماریها بر اساس  ICD10است.

محاسبات قرار میگیرد.

علل مرگ بر اساس قوانین طبقهبندی بینالمللی
بیماریها تعیین و کدگذاری میشوند .سپس به منظور
بررسی کیفی دادههای علل مرگ ،دادهها از نظر
کدهای علل مرگ غیرممکن از نظر جنس و سن،
کدهای علل مرگ غیرمحتمل از نظر کشنده بودن علل،
کدهای علل مرگ به حالتهای بد تعریف شده و یا
پوچ مورد بررسی و اصالح قرار میگیرند .جهت
اصالح کدهای علل مرگ غیرممکن از نظر سن و
کدهای علل مرگ غیرمحتمل از نظر کشندگی ،از
چارچوب مطالعه بار جهانی بیماریها برای سالهای
 2414و  2419استفاده میگردد ( )19-12و برای
تصحیح کدهای علل مرگ ناشی از حالتهای بد
تعریف شده و پوچ فرض بر آن شد که هر کد ،در هر
سن و جنس ،علت مرگی را در بردارد که از توزیع علل
مرگ در درون گروه سنی و جنسی پیروی میکند
(.)16
پس از تصحیح کیفی دادهها ،جامعه مطالعهه ،یعنهی کهل
مههرگههههای ثبهههت شههده در سهههال  1911اسهههتخراج و

Pt+n = Pt (1 + r)n
پس از تصویب پروپوزال توسط کمیته اخالق دانشگاه

علوم

پزشکی

گلستان

( )IR.GOUMS.REC.1398.329و با کسب
مجوزهای الزم دادههای مورد نیاز این پژوهش به دست
آمد .در کلیه مراحل اجرای این مطالعه ،اطالعات افراد
به صورت محرمانه حفظ خواهد شد.
پس از اصالح و تمیز کردن دادهها ،شاخصها با
استفاده از نرمافزار WinPepi 11.65محاسبه و
نمودارهای خطی نیز در نرمافزار اکسل ترسیم گردید.
برای بررسی ارتباط بین علل مرگ و میر و عوامل
مختلف نیز از آزمون کای اسکوئر در نرمافزار SPSS

نسخه  29استفاده شد .سطح معنیداری  4/42در نظر
گرفته شد.
یافتهها
بررسی ویژگیهای جمعیتی فوتشدگان و علل
مرگ و میر در استان گلستان
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اطالعات مربوط به تعداد و علل مرگ و میر از

میزانهای مرگ محاسبه گردید .جمعیت استان گلسهتان

زهرا خطیرنامنی

سال  1911تعداد فوتشدگان  0009نفر بود .از این

درصد) .پس از آن افراد فوت شده در گروه سنی  14تا

تعداد 0106 ،نفر ( 22/1درصد) مرد 9196 ،نفر (00

 10ساله بیشترین درصد ( )14/0را داشتند .نمودار 1

درصد) زن و جنسیت  1نفر ( 4/1درصد) نیز نامشخص

توزیع فوتشدگان را برحسب سن و به تفکیک جنس

بوده است .نسبت جنسی جمعیت استان گلستان در سال

برای سال  1911نشان میدهد .مشاهده میشود که بعد

 1911برابر  141/2و نسبت جنسی فوتشدگان این

از گروه سنی زیر یکسال ،درصد مرگ ومیر در

استان  121است؛ بنابراین ،میتوان گفت که تعداد

حداقل قرار میگیرد و به تدریج با افزایش سن بر این

فوتشدگان مرد استان گلستان در این سال ،در حدود

درصد اضافه میشود .کاهش چشمگیر سطح مرگ

 1/9برابر فوتشدگان زن بوده است .بیشترین درصد

ومیر ،به ویژه در گروههای سنی  1تا 0سال 2 ،تا  1سال

فوتشدگان ( 21/2درصد) به گروه سنی  04ساله به

و  14تا  10سال را به خوبی میتوان از این نمودار

باال اختصاص داشت و در این نسبت در بین سالمندان

استنباط نمود.

نمودار  .7توزیع درصد فوت شدگان برحسب گروه سنی به تفکیک جنس در سال 7931

میانگین و میانه سنی فوتشدگان این استان در سال

پایینتر قرار داشتند و این میتواند تبیینکننده باال بودن

 1911به ترتیب برابر  61/19سال ( 64/1سال برای

میانگین سن فوتشدگان در این استان باشد.

مردان و  60/20سال برای زنان) و  60سال ( 66سال

بررسی تعداد فوتشدگان نشان میدهد اکثریت مطلق

برای مردان و  14سال برای زنان) بوده و نشاندهنده این

( 10/1درصد) از متوفیان در استان گلستان سکونت

است که فوتشدگان این استان ،اکثراً در سنین

داشتند و تنها  1/2درصد از آنها از استانهای دیگر

سالخوردگی بودهاند .در سال  1911کمتر از یکچهارم

بودند .همچنین توزیع فوتشدگان برحسب محل

از فوتشدگان (کمتر از  22درصد) در سنین  22ساله و

سکونت نشان داد  21/2درصد شهری و  00/0درصد
روستایی بودند.
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توزیع سنی و جنسی :بر اساس اطالعات ثبت شده ،در

زن بیشتر از مردان بود ( 94/1درصد در مقابل 22

بررسی اپیدمیولوژیک موارد مرگ و میر

بررسی شاخصهای مرگ و میر در استان گلستان

از سطح مرگ و میر در هر سن را نشان میدهد،

میزان خام مرگ و میر

استفاده شد .همانطور که در جدول  1نشان داده شده

تعداد مطلق مرگ و میر نمیتواند نشانه خوبی برای
سرعت و شدت مرگ و میر باشد ،به همین جهت،
متوسط میزانهای مرگ و میر و به عبارت کلیتر میزان
خام (عمومی) مرگ و میر جمعیت استان گلستان در
سال  0/02 ،1911در هزار نفر است ،یعنی در استان
گلستان در مقابل هر  1444نفر جمعیت در طی سال
 ،1911حداکثر  0/2نفر به دالیل متفاوتی فوت
نمودهاند .این شاخص برای مردان برابر  0/12و برای
زنان برابر  9/10در هزار است.

( 2/21در هزار) ،اما به سرعت پایین میآید و در سنین
 2تا  1سالگی به پایینترین سطح خود میرسد (4/21
در هزار) .در گروههای سنی بعدی با باال رفتن سن،
میزان مرگ و میر نیز بیشتر میشود .در مقایسه مرگ و
میر دو جنس مشاهده میشود که میزان فوت مردان در
سنین  4تا  24سال بیشتر از میزان فوت در زنان است و
در سنین سالخوردگی میزان فوت در زنان بیشتر از
مردان است .در سال  ،1911بیشترین میزان فوت در
سنین  11-12سالگی بوده که به ترتیب در مردان و

میزان مرگ و میر ویژه سنی

به دلیل اثرگذاری ساختار سنی جمعیت بر روی میزان
خام مرگ و میر ،برای تحلیل سطح مرگ و میر ،از

زنان 900/01 ،در هزار و ( 902/11در هزار نفر بوده
است.

شاخص میزانهای مرگ و میر ویژه سنی که برآوردی
جدول  .7میزان مرگ و میر (در هزار نفر) جمعیت استان گلستان به تفکیک جنس و گروههای سنی در سال 7931
گروههای سنی

مرد

زن

کل

0-4

2/10

2/90

2/21

1-2

4/21

4/21

4/21

10-14

4/29

4/21

4/04

11-12

1/21

4/02

4/10

20-24

1/60

4/64

1/19

21-22

1/46

4/02

4/16

90-94

1/22

4/61

4/12

91-92

1/12

4/16

1/22

00-04

1/01

1/02

1/66

01-02

9/11

2/49

2/64

20-24

2/11

9/11

0/11

21-22

4/01

6/14

1/00

60-64

10/90

1/16

12/49

61-62

22/41

11/02

24/09

10-14

04/02

91/22

9/22

11-12

20/69

29/01

20/22

00-04

02/12

06/12

00/04
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میزانهای مرگ و میر مورد استفاده قرار میگیرند.

است ،میزان مرگ و میر در سال اولیه زندگی باالست

زهرا خطیرنامنی

01-02

101/19

121/04

120/11

10-14

112/11

241/62

242/46

11-12

900/01

902/111

906/09

≤144

292/21

202/02

204/44

میر جمعیت استان گلستان در سال  ،1911به تفکیک

شکل ( Jکه شبیه الگوی مرگ و میر کشورهای توسعه

گروههای مختلف سنی تقریباً از شکل ( Uالگوی

یافته است) نزدیک میشود.

نمودار  .2الگوی مرگ و میر استان گلستان در سال 7931

میزان میرایی اختصاصی علیتی (تعداد مرگ ناشی از

مرگ در استان گلستان در سال  1911در جدول  2نشان

یک علت خاص طی یک سال در یک ناحیه جغرافیایی

داده شده است .علل عمده مرگ و میر در استان

خاص در  1444نفر) برای علل مرگ در استان گلستان

گلستان در سال  1911به ترتیب شامل؛ بیماریهای

در سال  1911در جدول  2نشان داده شده است.

سیستم قلبی عروقی ( 06/16درصد) ،سرطانها (10/16

بیشترین میزان میرایی برای بیماریهای سیستم قلبی

درصد) ،علل خارجی مرگ و میر (حوادث) (14/19

عروقی ( 2/42در هر هزار نفر) و کمترین آن مربوط به

درصد) ،بیماریهای سیستم تنفسی ( 1/20درصد)،

اختالالت روانی و رفتاری ( 4/42در هر هزار نفر)

بیماریهای غدد ،تغذیه و متابولیک ( 0/19درصد)،

است.

بیماریهای عفونی و انگلی ( 9/41درصد) ،حاالت

نسبت میرایی تناسبی (نسبت تعداد مرگهای ناشی از

نامعین با منشأ حول تولد ( 2/11درصد) ،بیماریهای

یک علت خاص در یک سال مشخص به کل

سیستم عصبی ( 9/61درصد) ،بیماریهای سیستم

مرگهای همان سال (برحسب درصد)) برای علل

گوارشی ( 2/00درصد) ،بیماریهای سیستم ادراری
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همانطور که نمودار  2نشان میدهد ،الگوی مرگ و

مربوط به سطوح باالی مرگ و میر) خارج شده و به

بررسی اپیدمیولوژیک موارد مرگ و میر

کروموزومی ( 1/20درصد) ،کهولت و عالئم بد

بیشتر از مردان بود (به ترتیب  01درصد در برابر 09/1

تعریف شده ( 4/42درصد) ،بیماریهای سیستم

درصد) ،در حالی که مرگ و میر ناشی از علل خارجی

خونساز و دستگاه ایمنی ( 4/62درصد) و اختالالت

مرگ و میر (حوادث) در مردان بیشتر از زنان بوده

روانی و رفتاری ( 4/21درصد) بوده است.

است (به ترتیب  10/1درصد در برابر  2/0درصد).

جدول  .2میزان میرایی اختصاصی علیتی و میرایی تناسبی در استان گلستان در سال 7931
علت مرگ

میزان مرگ خام (در هر هزار نفر)

میرایی تناسبی (درصد)

بیماریهای عفونی و انگلی

4/19

9/41

سرطانها

4/69

10/16

بیماریهای سیستم خونساز و دستگاه ایمنی

4/49

4/62

بیماریهای غدد ،تغذیه و متابولیک

4/21

0/19

اختالالت روانی و رفتاری

4/42

4/21

بیماریهای سیستم عصبی

4/16

9/61

بیماریهای سیستم قلبی عروقی

2/42

06/16

بیماریهای سیستم تنفسی

4/90

1/20

بیماریهای سیستم گوارشی

4/11

2/00

بیماریهای سیستم ادراری تناسلی

4/14

2/91

حاالت معین با منشأ حول تولد

4/12

2/11

ناهنجاریهای مادرزادی و کروزومی

4/46

1/20

علل خارجی مرگ و میر (حوادث)

4/00

14/19

کهولت و عالئم بد تعریفشده

4/44

4/42

بررسی رابطه علل مرگ و میر فوتشدگان با عوامل

 9نشان میدهد که علل مرگ و میر با احتمال 12

جمعیتی (گروه سنی ،جنس و محل سکونت) در جدول

درصد با این عوامل رابطه دارد (.)p= 4/441

جدول  .9بررسی رابطه علل مرگ و میر فوتشدگان و عوامل جمعیتی در استان گلستان در سال 7931
عوامل

Chi-Square

Df

P-value

گروه سنی

0121/40

264

>4/441

جنس

221/4

19

>4/441

محل سکونت

00/10

19

>4/441

بحث و نتیجه گیری

خام در ایران  0/00در هزار نفر تعیین شده بود ( .)2در

یافتهها نشان داد ،میزان مرگ و میر خام در استان

مطالعهای دیگر در کرمانشاه در سال  ،)11( 1911میزان

گلستان در سال  0/02 ،1911در هزار نفر و میانگین

مرگ خام  2/46در هزار نفر جمعیت و میانگین سن

سنی فوتشدگان این استان در سال  1911برابر 61/19

افراد هنگام فوت  24سال بود که بسیار پایینتر از

سال بود .در مطالعهای دیگر در سال  ،2412نرخ مرگ

مطالعه ما بوده است.

 07فصلنامه پرستاری ،مامایی و پیراپزشکی ،دوره ششم ،شماره دوم ،پاییز 9911

Downloaded from sjnmp.muk.ac.ir at 4:37 +0330 on Thursday January 28th 2021

تناسلی ( 2/91درصد) ،ناهنجاریهای مادرزادی و

علت فوت از بیماریهای سیستم قلبی عروقی در زنان

زهرا خطیرنامنی

برابر  0/12و برای زنان برابر  9/10در هزار است .در

میر (حوادث) در سال  1911در استان گلستان 4/00 ،در

مطالعهای دیگر نیز میزان مرگ مردان نسبت به زنان

هزار نفر جمعیت بود .در مطالعهای دیگر در استان

باالتر بوده است ( .)10یکی از دالیل این موضوع

کرمانشاه ،میزان مرگ ناشی از این علل  4/16در هزار

میتواند به علت شرایط اجتماعی و شغلی مردان باشد،

نفر جمعیت بوده است (.)11

ولی ظن کمشماری و بد ثبتی هم وجود دارد.

یافتهها نشان داد که بیشترین میرایی تناسبی برای علل

توزیع فوتشدگان برحسب محل سکونت نشان داد،

مرگ در سال  11در استان گلستان ،مربوط به

 21/2درصد شهری و  00/0درصد روستایی بودند .در

بیماریهای غیر واگیر و به ترتیب مربوط به بیماریهای

مطالعهای دیگر نیز 61/0 ،درصد مرگ در مناطق

سیستم قلبی عروقی با  06/16درصد ،سرطانها با 10/16

شهری و  92/2درصد در مناطق روستایی بوده است

درصد و علل خارجی مرگ و میر (حوادث) با 14/19

()11؛ اما در مطالعه فقیهی و همکاران میزان مرگ خام

درصد است .این امر ضرورت برنامهریزی برای کنترل،

ثبت شده در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری

پیشگیری و کاهش بیماریهای غیر واگیر و استفاده از

است (.)10

نتایج آن در برآورد و تخصیص منابع با اولویت افزایش

در این مطالعه ،مهمترین علت فوت ،بیماریهای سیستم

سهم بودجه بهداشت بر درمان را بیش از پیش روشن

قلبی عروقی ( 06/2درصد) شناخته شد و در زنان بیشتر

میکند .میزان مرگ خام اختصاصی علیتی و میرایی

از مردان بود (به ترتیب  01درصد در برابر 09/1

تناسبی مربوط به بیماریهای سیستم تنفسی به ترتیب

درصد) .در مطالعهای دیگر ،بیماریهای قلبی عروقی

 4/90در هزار نفر و  1/20درصد از کل علل مرگ

مهمترین علت مرگ و میر در کشور بود ،به طوری که

است .در مطالعهای دیگر در سبزوار میزان مرگ و میر

درصد مرگ ناشی از بیماریهای قلبی عروقی در سال

سالمندان در سال  1912از بیماریهای تنفسی 6/24

 ،10در مردان  04/0درصد و برای زنان  01/0درصد

درصد برآورد شده است (.)20

بود ( .)11مطالعه کوهی و همکاران نیز نشان داد ،طی

طبق یافتهها 1 ،درصد از دالیل مرگ در سال  1911به

سالهای  ،1901-1902مهمترین علت مرگ در کشور

علت کهولت و عالئم بد تعریف شده میباشد .در

بیماریهای قلبی عروقی بوده است و برخالف مطالعه

مطالعات دیگر نیز مواردی به این علل مرگ و میر

حاضر میزان مرگ ناشی از بیماریهای قلبی عروقی در

تخصیص داده شده بود ( .)10یکی از مشکالت عمده

مردان بیشتر از زنان بود ( .)24مطالعه دیگری ( )21نیز

ثبتی علت مرگ ،استفاده از کدهای پوچ است که

در بیرجند در سال  1901نشان داد که میزان مرگ ناشی

ترکیب و سیمای علتی مرگ را از دقت و حساسیت

از بیماریهای قلبی عروقی در زنان بیشتر از مردان بوده

الزم تهی مینماید .شایعترین کدهای پوچ گزارششده

است که با نتایج مطالعه ما همخوانی دارد ولی در

توسط تمام منابع ،کهولت بدون زوال عقل است (.)22

مطالعات دیگر ( )29-22میزان مرگ و میر ناشی از

بنابراین الزم است در جریان ثبت موارد مرگ در

بیماریهای قلبی عروقی در مردان باالتر از زنان بوده

صورتی که علل مرگهای اعالمشده توسط پزشکان

است.

بیمارستانها و پزشکی قانونی مشتمل بر کدهای پوچ
باشد ،مراکز بهداشت موظف باشند ،تصویر گواهی و
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یافتهها نشان میدهد ،میزان مرگ و میر برای مردان

طبق یافتهها ،مرگ و میر ناشی از علل خارجی مرگ و

بررسی اپیدمیولوژیک موارد مرگ و میر

درخواست نمایند که از ثبت علل پوچ و گمراهکننده

مؤثر بر آن و آگاهی از تغییر و تحوالت

در گواهی فوت خودداری نماید و برای پزشکانی که

اپیدمیولوژیکی ،جهت برنامهریزی دقیقتر ،حفظ و

از کدهای پوچ استفاده میکنند آموزشهای الزم را

ارتقا سالمتی در هر جامعهای ضروری است .به منظور

برقرار نماید.

پاسخگویی به این ضرورت ،تالشی در جهت برآورد

نتایج نشان داد ،بین علل مرگ و میر و جنس ،گروه

سطح و بررسی عوامل مؤثر بر مرگ و میر استان

سنی و محل سکونت رابطه معناداری وجود دارد .به

گلستان در سال  1911به انجام رسید.

همین علت در نتایج ،درصد علت فوت از بیماریهای

تعداد فوت شدگان مرد استان گلستان ،در حدود 1/9

سیستم قلبی عروقی در زنان بیشتر از مردان بود .در

برابر فوتشدگان زن بوده است .بیشترین درصد

حالی که مرگ و میر ناشی از علل خارجی مرگ و میر

فوتشدگان به گروه سنی  04ساله به باال اختصاص

(حوادث) در مردان بیشتر از زنان بوده است .همچنین،

داشت .سه علت اصلی مرگ و میر در استان گلستان در

طبق یافتهها ،میزان مرگ و میر در سال اولیه زندگی

سال  1911به ترتیب شامل؛ بیماریهای سیستم قلبی

باالست و در سنین  2تا  1سالگی به پایینترین سطح

عروقی ،سرطانها ،علل خارجی مرگ و میر (حوادث)

خود میرسد و با باال رفتن سن ،میزان مرگ و میر نیز

میباشند .بیشترین میزان میرایی اختصاصی علیتی و

بیشتر میشود .میزان مرگ خام ثبتشده در مناطق

میرایی تناسبی برای بیماریهای سیستم قلبی عروقی و

شهری بیشتر از مناطق روستایی است .در مطالعات دیگر

کمترین آن مربوط به اختالالت روانی و رفتاری است.

نیز ارتباط بین علل مرگ و میر و متغیرهای جنس ،سن

در سال  1911کمتر از یکچهارم از فوتشدگان

و محل سکونت تائید شده بود (.)0

(کمتر از  22درصد) در سنین  22ساله و پایینتر قرار

از محدودیتهای این مطالعه ،استفاده از دادههای نظام

داشتند و این میتواند تبیینکننده باال بودن میانگین سن

ثبتی جاری است که دارای مشکالتی مانند عدم دقت

فوتشدگان در این استان باشد.

در ذکر علل ،کم گزارش دهی ،بد ثبتی ،عدم تبادل

سپاسگزاری

اطالعات در برخی سازمانها (سازمان ثبتاحوال،

نویسندگان بر خود الزم میدانند از معاونت تحقیقات و

سازمان پزشکی قانونی و  )...و عدم ثبت اطالعات

فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان و مرکز تحقیقات

کامل جمعیت شناختی از قبیل شغل ،وضعیت تأهل و ...

مدیریت سالمت و توسعه اجتماعی به جهت حمایت

است .لذا باید همکاریهای درون بخشی و برون بخشی

مالی طرح پژوهشی با کد  111211صمیمانه تشکر و

جهت یکسانسازی آمارها به عمل آید.

قدردانی نمایند.
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