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چكيده
مقدمه :يىي اص ؿاخقّاي هْن تَػعِ ٍ ػالهت دس وـَسّا هيضاى هشي ٍ هيرش وَدوراى صيرش  5ػرا هريتاؿرذ .دس
ػا ّاي اخيش هيضاى هشي ٍ هيش وَدواى صيش  5ػا وـَسهاى واّؾ يافتِ اػت اها ّوچٌراى ًؼرثت ترِ وـرَسّاي دس حرا
تَػعِ تاالتش هيتاؿذ .تا تَجِ تِ حغ فَسيت جذي تا هٌاتع تؼيج ؿذُ دس جْت پيـشفت واّؾ هيضاى هشي ٍ هيش وَدوراى ترا
ػا  2015تش آى ؿذين تا عَاهل هؤثش تش هشي ٍ هيش وَدواى  1-59هاِّ ػا  1386ؿْشػرتاى صاترل سا هرَسد تقميرك لرشاس
دّين.
روش :ايي پظٍّؾ يه هغالعِ تَكيفي  -تقليلي ٍ گزؿتًِگش تَد وِ دس ػا  1386اًجام گشفت .ايي تقميك تش سٍي
 93وَدن  1تا  59هاِّ تِ سٍؽ ػشؿواسي اًجام ؿذُ اػت .اتضاس هَسد اػتفادُ دس ايي تقميك چه ليؼرتّراي هرشي ٍ هيرش
وَدواى ٍصسات تْذاؿت ،دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿىي تَد وِ اعالعات تَػظ واسؿٌاػاى آهَصؽ ديذُ هشوض هرشي ٍ هيرش وَدوراى
ؿْشػتاى صاتل جوعآٍسي هيؿذ ٍ پغ اص اػتخشاج دادُّا ٍ تثذيل تِ اسلام آهاسي تَػظ ًشمافضاس  SPSSهَسد تجضيِ ٍ تقليل
لشاس گشفت.
يافتههاً :تايج ايي پظٍّؾ ًـاى داد تعذاد هشي ٍ هيش وَدواى  1-59هاِّ ً 93فش تَدُ اػت .تيـتشيي هرشي ٍ هيشّرا
دس ػٌيي  1-12هاُ ( )%68تَدُ اػت ٍ اص ايي تعذاد  %37دختش ٍ  %63پؼش تَدُاًذ .تيـرتشيي علرت فرَت دس ًتيجرِ حرَادو ٍ
ػَاًح ( ،)%27هشي ًاؿي اص تيواسيّاي تٌفؼي ( ٍ )%18/3تيواسيّاي دػتگاُ گَاسؽ ( )%15/2تَد .تيـتشيي علل عذم تْثَد
وَدن ًيض تِ علت حؼاع ًثَدى ٍالذيي تِ عالين خغش تيواسيّا ٍ تأخيش دس هشاجعِ تِ هشاورض دسهراًي ( ٍ )%76ػرسغ اكرشاس
ٍالذيي تِ تشخيق وَدن لثل اص تْثَدي واهل تِ دليل هـىالت التلادي ( )%12تَدُ اػت.
نتيجهگيري :تش اػاع يافتِّاي پظٍّؾ هيضاى هشي هيش دس ايي ؿْشػتاى اص هيضاى وـرَسي تراالتش اػرت ٍ يىري اص
داليل آى هيضاى تاالي حَادو ٍ ػَاًح دس وَدواى ايي ؿْشػتاى اػت .الذاهاتي جْت واّؾ هيضاى حَادو ٍ ػَاًح ،تاال تشدى
آگاّي ٍالذيي تِ عالين ٍ ًـاًِّاي تيواسيّا تِ خلَف تيواسيّاي دػتگاُ تٌفؼي ٍ گَاسؿري ٍ ّوچٌريي اًجرام الرذاهاتي
هؤثش ٍ واس آهذ دس جْت هشالثت اص ًَصداى تاصُ هتَلذ ؿذُ ٍ هادساًـاى ،تغزيرِ ًرَصاداى ٍ وَدوراىٍ ،اوؼيٌاػريَى ،هرذيشيت دس
وٌتش ٍ دسهاى تيواسيّايي ّوچَى اػْا ٍ پٌَهًَي هيتَاًذ دس واّؾ ايي هيضاى هؤثش تاؿذ.
كليد واژهها :وَدواى ،هشي ٍ هيش ،تيواسي
تاسيخ دسيافت1388/8/3 :

تاسيخ پزيشؽ1389/2/2 :

 - 1عضَ ّيأت علوي گشٍُ پشػتاسي داًـگاُ علَم پضؿىي صاتل (ًَيؼٌذُ هؼؤٍ )
پست الكترونيكيazizshahraky@yahoo.com :
 - 2ػَپشٍايضس آهَصؿي تيواسػتاى فاعوِ صّشا (ع) ًجفآتاد اكفْاى
 - 3واسؿٌاع پشػتاسي داًـگاُ علَم پضؿىي صاتل
 - 4واسؿٌاع پشػتاسي داًـگاُ علَم پضؿىي صاتل

عضيض ؿْشويٍاحذ ٍ ّوىاساى

علل هشي ٍ هيش وَدواى  1-59هاِّ ...

هيضاى هشي ٍ هيشوَدواى تَدُ اػت وِ تخـي اص ايي اثرش
تررِ عررَس ليررش هؼررتمين ٍ تررِ هيررضاى  0/347اص عشيررك
ؿْشًـيٌي ٍ دسكذ ػضاسيي اعوا هريؿرَد ( .)6هغالعرِ
ًوىيي ٍ ّوىاس دس ػغح ؿْش تيشجٌذ ًـاى داد هْنترشيي
علت هشي ٍ هيشوَدواى  1تا  12هاُ ًاٌّجاسي هرادسصادي
دس  %33/3هَاسد تَدُ اػت ٍ دس تشسػي فاوتَسّاي هؤثش تش
هشي ٍ هيش ؿيشخَاساى ،هتغيشّاي ػَاد پذس ،فاكرلِ تَلرذ
وَدن تا وَدن لثليٍ ،ضعيت ٌّگرام تَلرذٍ ،صى ٌّگرام
تَلذ ًَ ،صايواى ٍ تراسداسي پشخغرش ،استثراط هعٌراداسي ترا
هشي ٍ هيشوَدواى داؿتِ اػت ( .)7عثك تشًاهِّاي جذيذ
ػاصهاى جْاًي تْذاؿت وليِ وـرَسّاي جْراى دس لالرة
ؿعاس تْذاؿت تشاي ّوِ ،هتعْذ تِ تْثَد ػالهت وَدواى
هرريتاؿررٌذ ٍ ًيورري اص وـررَسّاي جْرراى تررا ػررا 2015
هيتايؼت هيضاى هشي ٍ هيش وَدواى صيش  5ػا خَد سا تِ
دٍػَم هيضاى فعلي وراّؾ دٌّرذ ( .)8ترش اػراع اعرالم
يًَيؼف ،آهاس ػالياًِ هشي ٍ هيش وَدواى ،اص  20هيليَى دس
ػا  1960تِ  9/7هيليَى دس ػا  2006وراّؾ يافترِ ٍ
ايي دس حالي اػت وِ دس ػا  ،2006تيؾ اص  %80هشي ٍ
هيش وَدواى صيش پٌج ػا دس وـَسّاي كرقشاي آفشيمرا ٍ
جٌَب آػيا تَدُ اػت .تِهٌظَس سػيذى ترِ ّرذف تَػرعِ
ّضاسُ تشاي تمراي ورَدن ،هرا تايرذ هيرضاى هرشي ٍ هيرش
وَدواى سا تا ػا  2015تِ ًلرف تشػراًين .هيرضاى ورل
هشي ٍ هيش وَدواى صيش پٌج ػا دس ػرا ً 72 ،2006فرش
اص ّش  1000وَدن تَدُ اػت ،وِ ايي تعرذاد تايرذ ترِ 31
ًفش اص ّش  1000وَدن دس ػرا  2015وراّؾ ياترذ (.)9
تٌاتشايي تا تَجِ تِ هَاسد روش ؿذُ ،هيترَاى گفرت هرشي
وَدواى اص هجوَعِ عَاهل ٍاتؼتِ ترِ ّرن تـرىيل ؿرذُ
اػت .هذاخلِ دس ّش هشحلِ هريتَاًرذ اص ترشٍص هرشيّراي
تعذي جلَگيشي وٌذ تا تا تَجِ تِ علت فرَت ،ساُواسّراي
هٌاػة تشاي پيـگيشي اص تشٍص هَاسد هـاتِ اسايِ گشدد .لرزا
تايؼتي عَاهل لاترل اجتٌراب دس هرشي ٍ هيرش وَدوراى سا
ؿٌاػايي ًوَدُ ٍ هذاخالت الصم سا دس جْت واّؾ هرشي
ٍ هيش وَدواى عشاحي ٍ تشًاهِسيضي وشد .ايري هغالعرِ ترا
تشسػي چه ليؼتّاي هشي ٍ هيش ثثت ؿذُ ،تذيي هٌظَس
اًجام ؿذ .تا تَجِ تِ ايٌىِ علل هشي ٍ هيش دس وـَسّاي
هختلف ٍ حتي دس هٌاعك هختلف يه وـَس هتفاٍت ترَدُ
ٍ اص آًجررايي وررِ وَدورراى آيٌررذُ ػرراصاى وـَسّايـرراى
هيتاؿٌذ ٍ جْت پيـرشفت ٍ تشلري يره وـرَس ًيراص ترِ
ًيشٍي ػالن ٍ واسآهذ هيتاؿذ ،الصم اػت علرل ترِ ٍجرَد

مقدمه
ّش ػالِ دس جْاى ًضديه تِ  11هيليَى ورَدن ،دس
ّش سٍص ّ30ضاس وَدن ٍ دس ّش دليمِ  20وَدن لثل اص 5
ػالگي جاى خَد سا اص دػت هيدٌّذ .ايي دس حرالي اػرت
وِ تيـتش آهاسّا ثثت ًويگرشدد .ايري هرشيّرا عورذتا دس
وـَسّاي ون دسآهذ ٍ تا دسآهذ هتَػظ تِ ٍيظُ وـرَسّاي
جٌَب كقشاي آفشيما ٍ جٌَب آػيا اتفاق هيافتٌذ .دس تيي
وـَسّاي فَق ًيض افشاد فميش ًؼثت تِ ػايشيي هشي ٍ هيش
تيـتشي سا تجشتِ هريًوايٌرذ .ترِ عٌرَاى هلرا  ،حرذٍد 4
هيليَى يا  %40اص هشي ٍ هيش صيرش  5ػرا دس  28سٍص اٍ
صًذگي هيتاؿذ وِ  %98آًاى دس وـَسّاي دس حا تَػعِ
اتفاق هيافتذ (ّ .)1وچٌيي دس ايشاى تش عثك آهاسّا هيرضاى
هشي ٍ هيش وَدواى صيش پٌج ػا ً 33فش دس ّرضاص هَاليرذ
صًذُ اعالم ؿذُ اػرت ( .)2عاهرل اللرة هرشي ٍ هيشّرا،
تيواسيّاي لاتل پيـگيشي اػت وِ ايري هَضرَ ًـراى
هيدّذ تا اًذوي ػشهايِگرزاسي ٍ تشًاهرِسيرضي دس حرَصُ
تْذاؿت ٍ دسهاى ،هيتَاى تا حرذٍد صيرادي اص ٍلرَ ايري
هشي ٍ هيشّا جلَگيشي ورشد .عَاهرل تْذاؿرتي هتعرذدي
ؿرراهل هررشي ٌّگررام تَلررذ ،آػفيىؼرري ٌّگررام تَلررذ ٍ
عفًَتّا ،پٌَهًَي ،اػْا  ،ػشخه ،هاالسيا ،هؼؤٍ  70تا
 %90هشي ٍ هيش ّوِ وَدوراى هريتاؿرٌذ .دس ػرا ّراي
 2000تا  2003اص هياى  10/6هيليَى هشي ٍ هيش وَدوراى
صيش پٌج ػا  %73اص علل هرشي ٍ هيرش سا ؿرؾ تيوراسي
پٌَهًَي ( ،)%18اػرْا ( ،)%18هاالسيرا ( ،)%8پٌَهرًَي ٍ
ػسؼيغ دٍساى ًَصادي (ً ،)%10اسع تَدى ًَصاد (ٍ )%10
آػيفيىؼي دس ٌّگام تَلذ ( )%8تِ خَد اختلراف دادُاًرذ
( .)3اص ديگش عَاهل هؤثش تش هشي ٍ هيشوَدواى ٍصى تَلذ ٍ
ٍضعيت ٍ هذت تغزيِ وَدن اص ؿيش هادس روش ؿرذُ اػرت
(ّ .)4وچٌيي هغالعات ًـاى هيدّذ تيي دٍ هتغيش هيرضاى
هشي ٍ هيشوَدواى ٍ تَليذ ًاخالق هلي ساتغِ ٍجرَد داسد
تِ عَسي وِ دس كَست كشف ّضيٌرِّراي تيـرتش جْرت
خذهات تْذاؿتي ٍ دسهاًي ،اهىاى تَجِ تيـرتش ترِ تغزيرِ
هادس ،هشالثتّاي لثل ٍ تعرذ اص تراسداسي ٍ اٍايرل صًرذگي
وَدن فشاّن هيؿَد وِ ايي اهش وراّؾ هيرضاى هرشي ٍ
هيشوَدواى سا تِ ّوشاُ خَاّذ داؿرت (ً .)5ترايج تشسػري
اوَلَطيرره خلخررالي ٍ ّوىرراساى دس خلررَف هررشي ٍ
هيشوَدواى ًـاى داد وِ هيضاى تيػَادي صًاى ترِ عٌرَاى
هْنتشيي عاهل ترِ هيرضاى ٍ 0/816احرذ هَجرة افرضايؾ
پظٍّؾ پشػتاسي
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عضيض ؿْشويٍاحذ ٍ ّوىاساى

علل هشي ٍ هيش وَدواى  1-59هاِّ ...

چه ليؼرت ّراي گرشٍُ (ب) :هخلرَف تشسػري
هـخلات ولي خاًَادُ ٍ ػَاتك ػالهت ٍ تيواسي هترَفي
 1تا  59هاِّ وِ اص عشيك پشػـگشي اص خراًَادُ وَدوراى
هتَفي تىويل هيؿَد ٍ ؿراهل دٍ تخرؾ ترِ ايري ؿرش
هيتاؿذ:
چه ليؼت ب :2-هَاسد هشي ًاؿي اص حَادو
چه ليؼت ب :3-هَاسد هشي ليش حادثِاي
چره ليؼررت ج :هخلررَف تشسػرري ولري ػررَاتك
سػيذگي (الذاهات پضؿىي) ػشپايي تِ تيواسي هترَفي ورِ
هشتَط تِ تشسػي ػَاتك الذاهات پضؿىي اػرت ورِ ترشاي
ورَدن اًجررام ؿرذُ اػررت .ايري الررذاهات ؿراهل تورراهي
فعاليتّا ،هذاخالت ٍ تَكيِّراي تـخيلري ،هشالثتري ٍ
دسهاًي اػت وِ لثل اص فَت وَدن ٍ تِ كرَست ػرشپايي
اًجام ؿذُ ٍ وَدن دس عي ايري خرذهات (يرا ترشاي ايري
خذهات) دس تيواسػرتاى تؼرتشي ًثرَدُ اػرت.وليرِ هشاورض
تـخيلي ،دسهاًي ٍ تْذاؿتي ٍ ّوچٌريي اٍسطاًرغّراي
تيواسػتاىّا اص جولِ هقلّاي هَسد ًظش تشاي ايي خذهات
ّؼتٌذ).
چه ليؼتّاي گشٍُ (د) :هخلَف تشسػري ولري
ػَاتك سػيذگي (الذاهات پضؿىي) تؼتشي هتَفي  1ترا 59
هاِّ وِ تِ هٌظَس ثثت اعالعات هشتَط تِ تؼتشي وَدن
دس تيواسػتاى تْيِ ؿذُ ٍ هشجع ايي پشػـگشي ،اػرتخشاج
اعالعات دفتش ٍ پشًٍذُّاي ثثت ،گضاسؿات ٍ ًؼخ هَجرَد
ٍ دس دػتشع هيتاؿذ.
چه ليؼتّا :هشتَط تِ وويتِ تشسػي علرل هرشي
وررَدن  1تررا  59هاّررِ وررِ حررذالل اص يىري اص پضؿررىاى
هتخلق هٌتخة ػؤا هريؿرَد .پرغ اص تشسػري چره
ليؼتّاي تىويل ؿذُ فَق ٍ پشًٍذُّاي واهرل پضؿرىي
هَجَد وَدن هتَفي اص ًظش علت فَت ٍ سًٍرذ هشالثرت ٍ
دسهاى هتَفي ًظش هيدّذ.
پظٍّـگش ترا هشاجعرِ ترِ واسؿرٌاع هرشي ٍ هيرش
وَدواى  1-59هاّرِ داًـرگاُ دس حرَصُ هعاًٍرت دسهراى،
پشًٍذُ هَاسد هشيّاي اتفاق افتادُ سا تشسػي ٍ تا اػتخشاج
دادُّاي الصم اص چه ليؼتّاي ثثت ؿذُ ،اعالعات الصم
سا وِ ؿاهل هتغيشّايي هلل هشي ٍ هيش ًرَصاداى ،هرشي ٍ
هيش وَدواى  1-59هاِّ تِ تفىيره جرٌغ ٍ هرشيّراي
اختلاكي ًاؿي اص اػْا ٍ عفًَتّاي تٌفؼي ٍ حرَادو
تِ تفىيه ػي تَد سا اػتخشاج ًورَدُ ٍ ػرسغ اعالعرات

آٍسًذُ هـىالت ػالهت ٍ هشي ٍ هيش دس ّش وـرَس ٍ يرا
هٌاعك هختلف يه وـَس هـخق گشدد تا تا تشًاهِسيرضي
هٌاػرة ايري هـررىالت ترِ حررذالل تشػررذ .ترا تَجررِ تررِ
ّوجَاستَدى ؿْشػتاى صاترل ترا وـرَس افغاًؼرتاى ورِ اص
ٍضعيت تْذاؿرتي ًراهغلَتي تشخرَسداس هريتاؿرذ ٍ عرذم
ٍضعيت ًاهٌاػة التلادي هشدم تِ خلَف سٍػتايياى تِ
علت خـهػاليّاي هىشس ٍ عَفاى ّاي خاًواىػَص ؿي
ٍ هاػِ ،ايي ٍضعيت هيتَاًذ تأثيش ترِ ػرضايي ترش هيرضاى
تيواسي ّاي وَدواى (ػَء تغزيرِ ،تيوراسي ّراي سيرَي ٍ
ٍاگيشداس) دس ايي هٌغمِ داؿتِ تاؿذ تِ ّويي دليل هغالعرِ
حاضش تا ّذف تعييي علل هشي ٍ هيرش دس وَدوراى 1-59
هاِّ ؿْشػتاى صاتل كَست گشفت.

روش مطالعه
ايرري هغالعررِ يرره هغالعررِ تَك ريفي– تقليل ري ٍ
گزؿتًِگش تَد .تعذاد  93وَدن تذحا هرَسد هشاجعرِ ترِ
هشاوض تْذاؿتي دسهاًي ؿْشي ،سٍػتايي ٍ تيواسػتاىّراي
تاتعِ ؿْشػتاى صاتل اص عشيك ػشؿواسي اًتخاب ؿذًذ .دس
ايي تقميك هشي ٍ هيشّاي اتفاق افترادُ اص اتترذاي ػرا
 1386تا پاياى اػفٌذهاُ ّواى ػا اص هياى وَدواى 1-59
هاِّ وِ اص ػَي واسؿٌاػاى هشي ٍ هيرش وَدوراى هشاورض
تْذاؿتي دسهاًي ؿْشي ،سٍػتايي ٍ تيواسػتاىّراي تاتعرِ
تِ واسؿٌاع هشي ٍ هيش وَدوراى  1-59هراُ داًـرگاُ دس
حَصُ هعاًٍت دسهاى اعالم ٍ ثثت ؿذُ تَدًذ هَسد تشسػري
لشاس گشفت .دس ايي پظٍّؾ اص چه ليؼتّاي هشي ٍ هيش
وَدواى ٍصسات تْذاؿرت ،دسهراى ٍ آهرَصؽ پضؿرىي ورِ
تَػظ واسؿٌاػاى آهَصؽ ديذُ هشوض هشي ٍ هيش وَدوراى
ؿْشػتاى صاتل ٍ تَاتع (چْاس هٌغمِ ؿاهل ؿْشّاي هقوذ
آتاد ،صّره ،اديوري ،دٍػرت هقورذ ٍ سٍػرتاّاي تقرت
پَؿؾ) تىويل ٍ تِ واسؿٌاع هشي ٍ هيش داًـگاُ تقَيل
ؿذُ تَد ،جْت تِ دػت آٍسدى اعالعات اػتفادُ ؿذ .الصم
تِ روش اػت ايي چره ليؼرتّرا ترِ تشسػري هتغيشّراي
هؼثة هشي ٍ هيش وَدواى صيش  5ػرا ٍ ًيرض علرل عرذم
تْثَد وَدوراى ايري گرشٍُ ػرٌي هريپرشداصد .ايري چره
ليؼتّاي تشسػي هشي وَدن ؿاهل  4تخرؾ ترِ ؿرش
صيش اػت وِ تا تَجرِ ترِ ػريش تيوراسي ترا فرَت ورَدن
تخؾّاي هختلف آى تىويل هيؿَد:

پظٍّؾ پشػتاسي
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حاكلِ سا تا اػتفادُ اص آصهرَىّراي آهراسي ٍ t-test ،2
ًشمافضاس  SPSSهَسد تجضيِ ٍ تقليل لشاس داد.

وَدواى %15دس تيش هاُ تَد ٍ هَاسد ديگش دس هراُّراي آرس
( ٍ )%14خشداد ( )%11تَد .تيـتشيي علت فرَت ( )،%27دس
ًتيجِ حَادو ٍ ػَاًح تَد وِ دس ايي خلرَف تيـرتشيي
فشاٍاً ري حررَادو ٍ ػررَاًح سا حررَادو تشافيى ري تررِ خررَد
اختلاف دادُ اػت (جذٍ ؿواسُ  ٍ )1ووترشيي فشاٍاًري
هشتَط تِ ػمَط اص استفا دس  %10هَاسد تَدُ اػرت ،علرت
هررشي ًاؿرري اص تيورراسيّرراي تٌفؼري (پٌَهررًَي) (،)%18
تيورراسيّرراي دػررتگاُ گررَاسؽ (گاػررتشٍآًتشيت) ()%15
ًاٌّجاسي للثي ٍ عشٍلري ً ،%8/6اٌّجراسي هرادسصادي ٍ
وشٍهَصهي  ٍ %5/4ػايش تيواسيّاي عفًَي ٍ اًگلي %5/4
تَد (جذٍ ؿواسُ .)2
ديگش يافتِّا ًـاى داد ،تيـرتشيي علرت عرذم تْثرَد
وَدن  %76تِ علت حؼاع ًثَدى ٍالذيي تِ عاليرن خغرش
تيواسيّا ٍ تاخيش دس هشاجعِ تِ هشاوض دسهاًي ٍ ػسغ اكشاس
ٍالذيي تِ تشخيق وَدن لثل اص تْثرَدي واهرل ترِ دليرل
هـىالت التلادي ( )%12تَدُ اػت (جذٍ ؿواسُ .)3

يافتهها
تا تَجِ تِ جوعيت ً 390000فشي ؿْشػتاى صاتل ٍ
تَاتع ٍ ّوچٌيي تعرذاد هَاليرذ صًرذُ ً 9071فرش دس ػرا
ً ،1386تايج ايي پرظٍّؾ ًـراى داد ورِ دس ػرا 1386
تعذاد هشي ٍ هيش وَدواى  1-59هاِّ ً 93فش ترَدُ اػرت
وِ تيـتشيي فشاٍاًي  %68دس هقذٍدُ ػٌي  1-12هاُ لشاس
داؿتٌذ ٍ ووتشيي فشاٍاًري دس هقرذٍدُ ػرٌي  48-59هراُ
تَدُاًذ ٍ اص تعذاد ول  %37دختش ٍ  %63پؼش تَدًرذ .علرت
تؼتشي ايي وَدواى دس تخؾّراي هختلرف تيواسػرتاى ٍ
هشاوض تْذاؿتي -دسهاًي ترا عاليرن ترِ تشتيرة ديؼرتشع
تٌفؼي  ،%34تة تاال  ،%23واّؾ ػغح َّؿرياسي %14
ٍ ػايش عالين ( %29كرذهات ًاؿري اص ػرَاًح ٍ حرَادو)
تؼررتشي ؿررذُ تَدًررذ .تيـررتشيي فشاٍاًرري هررشي ٍ هيررش

جدول  -1فشاٍاًي هشي ٍ هيش وَدواى  1-59هاِّ دس ػا  86تش حؼة حَداو ٍ ػَاًح
تعذاد
7
4
4
3
3
2
2
25

علت هشي
حَادو تشافيىي
ػَختگي
لشق ؿذگي
خفگي حيي ؿيش خَسدى
هؼوَهيت (تا ًفت ٍ اسگاًَفؼفشُ)
ػمَط اص استفا
تشق گشفتگي
جوع

هقل ٍلَ حادثِ
جادُ
هٌض
سٍدخاًِ
هٌض
هٌض
هٌض
هٌض

جدول  -2فشاٍاًي هشي ٍ هيش وَدواى  1-59هاِّ دس ػا  86تشحؼة ًَ تيواسي
ًَ تيواسي
حَادو ٍ ػَاًح ليش عوذ
تيواسيّاي دػتگاُ تٌفغ (پٌَهًَي)
تيواسيّاي دػتگاُ گَاسؽ (گاػتشٍاًتشيت)
ًاٌّجاسي للثي ٍ عشٍلي
ًاٌّجاسي هادسصادي ٍ وشٍهَصهي
ػايش تيواسيّاي عفًَي ٍ اًگلي
تيواسيّاي خَى ٍ دػتگاُ خًَؼاص
حَ تَلذ (تَلذ ًاسع)
تيواسيّاي ػيؼتن اعلاب هشوضي
دػتگاُ گَاسؽ (وثذ)
تيواسيّاي دػتگاُ ادساسي
ػَ تغزيِ
ًاهعلَم
جوع
پظٍّؾ پشػتاسي

9

تعذاد
25
17
14
8
5
5
4
4
2
1
1
1
6
93

دسكذ
27
18/3
15/2
8/6
5/4
5/4
4/3
4/3
2/2
1/1
1/1
1/1
6/6
100
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جدول  - 3تَصيع فشاٍاًي علل عذم تْثَد وَدواى  1-59هاِّ ؿْشػتاى صاتل
تيـتشيي فشاٍاًي علل فَت
حؼاع ًثَدى ٍالذيي تِ عالين خغش تيواسيّا ٍ تاخيش دس هشاجعِ تِ هشاوض دسهاًي
اكشاس ٍالذيي تِ تشخيق وَدن لثل اص تْثَدي واهل
عذم تخت خالي NICUدس تيواسػتاى
عذم تخت خالي  NICUدس اػتاى

اص آًجايي وِ تيـتشيي هشي ٍ هيشّا دس تيشهاُ ورِ
عَفاىّاي هَػوي صاتل دس ايي فلل ؿرذت صيرادي داسد
( )%85اتفاق هيافتذ ،ايي عاهل هيتَاًذ ًمرؾ هْوري دس
تشٍص تيواسي ّاي دػتگاُ تٌفغ داؿتِ تاؿذ .ػَهيي عاهل
هشي ٍ هيش وَدواى گاػتشٍاًتشيت ( )%15/2تَد .ترا تَجرِ
تِ ٍضعيت تْذاؿتي پاييي دس تيي هٌراعك هْاجشپرزيش ٍ اص
آًجا وِ ؿْشػتاى صاتل دس صهشُ ايري هٌراعك ترِ حؼراب
هيآيذً .مؾ ٍضعيت تْذاؿتي دس وٌتش تْتش تيواسيّاي
اػْالي ٍواّؾ هشي ٍ هيش وَدواى ايي ؿْشػرتاى لاترل
اًىاس ًيؼتً .تايج ايي هغالعِ ترا تقميمري ورِ دس ايراالت
هتقذُ تش سٍي وَدوراى هْراجش فرٌالدي كرَست گشفرت
هغاتمررت ٍ ّررنخررَاًي داسد (ّ .)14وچٌ ريي تررش اػرراع
يافتِّاي ايي پرظٍّؾ ؿرايعترشيي علرت عرذم تْثرَدي
وَدواى  1-59هاِّ عذم حؼاػيت ٍالذيي تِ عالين خغش
تيواسيّا ٍ تأخيش دس هشاجعِ تِ هشاوض دسهاًي تَد وِ خرَد
عاهلي دس هضهي ؿذى تيواسيّاي وَدواى ايي ؿْشػرتاى
هرريتاؿررذ ،اص عشفرري ًثايررذ فشاهررَؽ وررشد وررِ تيـررتش
تيواسيّاي وِ دس ػٌيي تضسگؼالي ايجراد هريگشدًرذ ترِ
دليل عذم دسهاى يا دسهاى ًالق تيواسي دس ػٌيي وَدوي
اػت پغ هيتَاى پيـٌْاد ًوَد تا ترا اسايرِ آهرَصؽّراي
الصم دس خلَف اّويت پيگيشي تيواسيّاي لاتل عرالج
تِ ٍالذيي اص عشيك سػاًِّا ٍ پوفلتّاي آهَصؿري اص ايري
هيضاى هشي ٍ هيش تاال واػت .اص عشفي دٍهيي علت عرذم
تْثَدي اكرشاس ٍالرذيي ترِ ترشخيق وَدواًـراى لثرل اص
تْثَدي واهل ( )%12هيتاؿذ وِ ًياصهٌذ ساُواسّا دس صهيٌِ
آگاّي دادى تِ ٍالذيي اص عشفي پشػرٌل دسهراًي ٍ ووره
هررالي اص عررشف ػرراصهاىّرراي تيوررِ تررِ ٍالررذيي وَدورراى
هيتاؿذ .تا عٌايت تِ هَاسد فَق وِ اللة جض هرَاسد لاترل
اجتٌاب هشي ٍ هيش وَدواى هيتاؿذ تِ ًظرش هريسػرذ دس
كَستي وِ الذاهات ًظاستي ٍ هشالثتي لثل اص هشي اًجرام
ؿَد ؿاّذ واّؾ هشي ٍ هيش وَدواى تاؿين.

بحث
دس ايي هغالعِ تيـتشيي فشاٍاًي گشٍُ ػٌي وَدواى
دس هقذٍدُ ػٌي 1تا 12هاُ ( )%68تَدُ اػرت .دس هغالعرِ
ًوىيي ٍ ّوىاس ًيض هشي ٍ هيش گشٍُ ػرٌي 1ترا  12هراُ،
 %42/3گضاسؽ ؿذُ اػت (ّ .)7وچٌيي دس هغالعِ حاضرش
 %63هتَفياى پؼش ٍ  %37دختش تَدُاًذً .تايج هغالعِاي دس
ػغح وـَسي تياًگش سلن  %28/2ترشاي پؼرشاى ٍ %29/4
تشاي دخترشاى دس اػرتاى گريالى %55/7 ،ترشاي پؼرشاى ٍ
 %51/8تررشاي دختررشاى دس اػررتاى وشدػ رتاى ٍ ّوچٌ ريي
 %54/5ترشاي پؼرشاى ٍ  %54/6ترشاي دخترشاى دس اػرتاى
ػيؼررتاى ٍ تلَچؼررتاى تررَدُ اػررت ( .)6دس ايرري هغالعررِ
هـخق گشديذ ورِ تيـرتشيي ( )%27علرت هرشي ٍ هيرش
وَدواى  59-1هاِّ دس ػا ً 1386اؿي اص حَادو لاترل
پيـگيشي تَدُ وِ تا هغالعِ دوتش عليشضا ًيهًيراص تقرت
عٌَاى همايؼِ ٍضعيت هشي ٍ هيش وَدواى صيش پرٌج ػرا
دس سٍػتاّاي تقت پَؿرؾ خاًرِ ّراي تْذاؿرت اػرتاى
آرستايجاى ؿشلي ّنخَاًي داسد .حَادو ٍ ػَاًح ليش عوذ
اص آى دػررتِ هـررىالتي اػررت وررِ عيررف ٍػرريعي اص
دػتاًذسواساى جاهعِ دس واّؾ ايي هيضاى هيتَاًٌذ دخيل
تاؿٌذ ٍ جْت واّؾ هيرضاى هرشي ٍ هيرش ًاؿري اص ايري
حَادو آگاّي افشاد جاهعِ ٍ اعوا لَاًيي ٍ همشسات جذي
دس ايي صهيٌرِ هريتَاًرذ هرؤثش تاؿرذ (ٍ .)10ػرايل ًمليرِ
هَتَسي علت هْن هشي تعذاد صيادي اص وَدواى دس اياالت
هتقذُ هيتاؿذ ٍ يىي اص چْاس علت گرضاسؽ ؿرذُ هرشي
تشاي وَدواًي اػت وِ  14يا ووتش اص  14ػا ػي داسًرذ.
ًتايج يره هغالعرِ دس وـرَس آهشيىرا ًـراى داد ،تريؾ اص
 2355وَدن تش اثش حَادو تشافيىي دچاس حادثرِ ٍ هرشي
ؿذُاًذ ( .)11علت دٍم هشي ٍ هيش هشتَط تِ تيواسيّراي
تٌفؼي ٍ ديؼتشع تٌفؼي ( )%18/3تَد وِ تا هغالعِ دان
ٍ ّوىاساى دس وـَس گيٌِ ٍ هغالعرِ پرشي ٍ ّوىراساى دس
ٌّذٍػتاى ّنخَاًي داسد (.)13ٍ12
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 - 5تْيِ ؿعاسّاي تْذاؿتي تا هَضرَ پيـرگيشي
اص ػَاًح ٍ حَادو اسػا تِ كذا ٍ ػيوا جْرت صيشًرَيغ
وشدى دس تشًاهِّاي تلَيضيًَي
 - 6تَصيع تشٍؿَس ٍ تشاوتّاي پيـگيشي اص ػَاًح
ٍ حَادو دس هشاوض جْت اسايِ تِ هادساى تِ هٌظَس افضايؾ
آگاّي آًاى دس ايي خلَف
 - 7حؼاع ؿذى وليرِ پشػرٌل دسگيرش دس تشًاهرِ
وَدورراى تخررؾ خلَكرري ٍ دٍلترري تررا تَجررِ تررِ
پشػـگشيّاي اًجام ؿذُ ٍ تَجِ ٍيظُ تِ هَاسد ثثتري دس
تشًاهِ وَدواى
 - 8افضايؾ حؼاػيت هذيشاى ٍ هؼرؤٍليي تخرؾ
تْذاؿت ٍ دسهاى ًؼثت تِ ٍلَ هشيّاي وَدواى 1-59
هاِّ

نتيجهگيري
دس ًْايت هيتَاى چٌيي ًتيجرِ گشفرت ورِ ترشاي
واّؾ هيضاى هشي ٍ هيش وَدواى ٍ استماي ػغح ػالهت
ايي گشٍُ ػٌي ،افضايؾ آگاّيّاي ٍالذيي آىّا اص عشيرك
اسايِ آهَصؽّاي هذٍى دس صهيٌِ ؿٌاػايي عَاهل خغش تِ
آىّا ٍ اسجا تِ هَلع وَدواى آًاى تِ هشاوض دسهاًي جْت
دسيافت خذهات هٌاػة الضاهري هريتاؿرذ .دس پايراى چٌرذ
پيـٌْاد جْت استماي هشالثت ٍ ػرالهتي وَدوراى 1-59
هاّررِ اص ػررَي دػررتاًررذسواساى تْذاؿررت ٍ دسهرراى دادُ
هيؿَد:
 - 1آهَصؽ ًـاًِّاي خغش عثك تَولرت هاًرا ترِ
گشٍُ ّذف تا تَجِ تِ علت فَت
 - 2دلت دس پيگيشي فعا تيواسي وَدن تِ ٍيرظُ
پٌَهًَي ،اػْا ٍ ػَءتغزيِ
 - 3اًجام هـاٍسُ تغزيرِ دس هرَسد وَدوراى دچراس
اختال سؿذ ٍ ػَءتغزيِ
 - 4دسيافت آهراس وَدوراى صيرش  5ػرا هثرتال ترِ
ًاٌّجاسي هادسصادي ،تيواسيّاي هرضهي ٍكرعةالعرالج اص
پضؿىاى هشاوض ،جْت ؿٌاػايي ايي وَدواى تَػظ پضؿه
ٍ تشسػي خالكِ پشًٍذُ وَدواى تَػظ پضؿرىاى خراًَادُ
جْت هشالثت وَدن (پيشٍ وويترِ هرشي وَدوراى 1-59
هاِّ)

تشكر و قدرداني
الصم اػررت اص وليرِ پشػررٌل تْذاؿررتي دسهرراًي تررِ
خلَف واسؿٌاػراى هرشي ٍ هيرش وَدوراى  1-59هاّرِ
داًـگاُ علَ پضؿىي صاتل وِ تذٍى ّيچگًَِ ػرَدگيشي ٍ
ًْايت ّوىاسي ٍ تا ّذف تعييي علل هشي ٍ هيش وَدواى
ٍ تِ دًثرا آى اسايرِ ساُواسّراي الصم جْرت تْثرَد ايري
ٍضعيت تِ ها ووه ًوَدُاًذ لذسداًي هيًوايين .اهيذ اػت
ًتايج ايي هغالعِ گرام هْوري دس صهيٌرِ استمراي تْثرَدي
وَدواى ،ايي لـش عضين ٍ آػيةپزيش جاهعِ ًوَدُ تاؿذ.
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Infant under 1-59 month mortality causes in Zabol
Shahraki Vahed1 A (MSc.) - Mardani Hamule2 M (MSc.) - Arab3 M (BSc.) - Firuzkuhi4 Z (BSc.).

Introduction: Infant less than five years mortality is one of developing health
index in countries. In recent years under five years mortality rates has been decreased
in our country but still is higher than the developed countries. Thus we prompted to
investigate some causes in infant under 1-59 month mortality during 2006.
Methods: This is a descriptive study which conducted during 2006.In this study
93 cases were selected using census sampling. Data collected by Infant mortality
registering checklists that confirmed by Health and treatment service ministry of Iran.
These checklists filled by educated critics’ personnel. Researcher et al exploited data
by analysis in registered checklists then converted data to digital form and analyzed
by SPSS software.
Results: Finding showed that 93 deaths occurred. The most frequency of them
related to 1-12 months age (57%) that 37% of cases were female and 63% of them
were male. Majority causes from death is collisions & accidents (27%). Mortality
from respiratory diseases was 18/3 percent and gastrointestinal diseases 15/2 percent.
Majority failure in treatment causes is Insensibility in parent due to treatment (76%)
and insistence of parent to discharge their infant from hospital because they were so
impecunious to paid treatment costs (12%).
Conclusion: Our finding showed that Infant mortality rate in this city was higher
than country rate which has various reasons that one of these reasons was rise in
collisions rate. Thus it is essential to perform implementations to reduce collisions
rate as well as it essential to perform effective implementation for maternal and
newborn care, infant and newborn nutrition's, vaccination, control and management of
diseases such as diarrhea and pneumonia. For neglects in treatment educational
planning must be proposed.
Key words: Mortality rate, Infant
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