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چکیده
مقدمــه :بــا توجــه بــه اینکــه میــزان مــرگ نــوزادی نشــانگر وضعیــت ســامت و بهداشــت جامعــه میباشــد،
ایــن مطالعــه بــه منظــور بررســی علــل مــرگ نــوزادان در اســتان همــدان انجــام شــده اســت.
روش کار :در ایــن مطالعــه توصیفــی مقطعــی  333نــوزاد فــوت شــده در اســتان همــدان درســال  1391مــورد
بررســی قرارگرفــت اطالعــات مــورد نیــاز بــا اســتفاده از نــرم افــزار ثبــت مرگهــای نــوزادن معاونــت درمــان
دانشــگاه و پرونــده نــوزادن متوفــی گــردآوری و بــا نــرم افــزار  SPSSنســخه  16و آزمونهــای آمــاری مجــذورکای
و فیشــر تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.
یافتههــا :از بیشــترین درصــد علــل مــرگ نــوزادان بــه ترتیــب ســندرم دیســترس تنفســی ( 55/5درصــد)،
سپســیس ( 10/2درصــد) ،آسیفکســی ( 8/7درصــد) ،ناهنجاریهــای مــادرزادی ( 6/6درصــد) ،انعقــاد منتشــره
داخــل عروقــی ( 5/7درصــد) و کمتریــن فراوانــی هیپوگلیســمی ( 0/3درصــد) و تشــنج ( 0/9درصــد) بوده اســت.
رابطــه معنــاداری بیــن ســن مــادر حیــن زایمــان ( )P > 0/001وزن نــوزاد ( ،)P = 0/002ناهنجــاری مــادرزادی
( ،)P > 0/001ســن بــارداری مــادر ( )P > 0/001و ســن نــوزاد ( )P > 0/001بــا علــت مــرگ دیــده شــد .ولــی
بیــن جنــس نــوزاد ،محــل ســکونت مــادر ،شــرایط مرتبــط بــا بــارداری مــادر ،ســابقه مصــرف دارو ،نــوع زایمــان،
تعــداد بــارداری و علــت مــرگ رابطــه معنــاداری دیــده نشــد.
نتیجهگیــری :بــا توجــه بــه یافتههــا بیشــترین علــل مــرگ میــر نــوزادان ،ســندرم دیســترس تنفســی،
سپســیس ،آسیفکســی و ناهنجاریهــای مــادرزادی میباشــد .بنابرایــن بــرای پیشــگیری از مــرگ و میــر نــوزادان
میبایســت برنامــه مراقبتــی الزم بــرای جلوگیــری و درمــان بــه موقــع ایــن اختــاالت بایــد بــه عمــل آیــد.

مقدمه
در ســالهای اخیــر نظــام شــبکههای بهداشــتی درمانــی در کشــور
بســتر مناســبی را بــرای ارایــه خدمــات فراهــم نمــوده و مــرگ و میــر
کــودکان کمتــر از یکســال در دهــه اخیــر کاهــش یافتــه اســت؛ بــا
وجــود ایــن رقــم مــرگ و میــر کــودکان زیــر یکســال در کشــور مــا
نســبت بــه کشــورهای توســعه یافتــه بســیار باالتر اســت .میــزان مرگ
و میــر کــودکان کمتــر از یکســال کشــور در ســال  1384براســاس
ذیجهــای حیاتــی  21در هــزار تولــد زنــده بــوده اســت [ .]1در حالــی
کــه براســاس آمــار  1998در هنــگ کنــگ در پایینتریــن حــد 3/2
و در آمریــکا  7/2و در کشــورهای در حــال توســعه  150-30در هــزار
تولّــد زنــده گــزارش شــده اســت [ .]1در آمریــکا نــوزادان بــا وزن تولــد
کــم 6 ،تــا  7درصــد تولدهــا و نــوزادان بــا وزن تولــد بســیار کــم
یــک درصــد تولدهــا را تشــکیل میدهنــد در حالیکــه ایــن علــل بــه
ترتیــب عامــل دو ســوم و یــک دوم از کل مرگهــای نــوزادی میباشــند
[ .]2مطالعــات مختلفــی در مــورد بررســی میــزان و علــل مــرگ و

میــر دوره نــوزادی در شــهرهای مختلــف انجــام شــده اســت از جملــه
پژوهــش زمانــی کیاســری و همــکاران ( )1385در ســاری نتایج نشــان
داد کــه مهمتریــن علــل مــادری ایــن مرگهــا حاملگــی چنــد قلــو و
مهمتریــن علــل نــوزادی ،مــرگ جنیــن بــا علــت نامشــخص بیــان
گردیــده اســت [ .]3مطالعــه شــیروانی و همــکاران ( )1374در تهــران
مشــخص شــد کــه پــره ماچوریتــی ،ســن بــاالی  35ســال مــادر ،وزن
کــم نــوزاد ،ســابقه زایمانهــای قبلــی ،ناهنجاریهــای نــوزادی و ســابقه
چندقلویــی همــراه بــا افزایــش ریســک مــرگ و میــر نــوزاد بــوده
اســت [ .]4حــال آنکــه در پژوهــش فالحــی ( )2004-2008بیشــترین
علــل مــرگ نــوزادی ســندرم دیســترس تنفســی و سپســیس [ ]5و
مطالعــه جواهــری ( )75-82شــایعترین علــل مرگهــای پــری ناتــال
ناهنجاریهــای مــادرزادی ،نارســی شــدید و آسفیکســی بــود۵۳ .
درصــد مرگهــا داخــل رحمــی و  ۴۷درصــد بعــد از تولــد صــورت
گرفتــه بــود کــه اکثریــت آنهــا در  ۲۴ســاعت اول بعــد از تولــد بــود.
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 ۸۶درصــد مرگهــای پــری ناتــال در نــوزادان نــارس بــود .شــایعترین
علــل مــرگ داخــل رحمــی ناهنجاریهــای مــادرزادی و آسفیکســی و
در نــوزادان زنــده متولــد شــده نارســی شــدید ،بیمــاری دیســترس
تنفســی و ناهنجاریهــای مــادرزادی بــود [ .]6در پژوهــش امانــی
( )1382-1381در اردبیــل؛ وزن هنــگام تولــد ،وجــود یــا عــدم وجــود
وســیله نقلیــه در محــل ســکونت مادران ،و شــهری یــا روســتایی بودن
مــادران در وقــوع مــرگ نــوزادی دخیــل بودنــد [ .]7در مقاله سررشــته
داری و همــکاران در قزویــن رابطــه معنــاداری بیــن علــل مــرگ و میــر
نــوزادان و ســن حاملگــی ،وزن هنــگام تولــد ،آپــکار ،ســن هنــگام
مــرگ و عــوارض حاملگــی گــزارش شــد  .در پژوهــش جوانمــردی
و همــکاران ( )1384در اصفهــان بــه ترتیــب نارســی ،ناهنجاریهــای
مــادرزادی و ســندرم زجــر تنفســی علــل اصلــی مــرگ نــوزادی بیــان
شــده اســت [ .]8در مطالعــهای کــه در دهلــی انجــام شــده علــت
اولیــه مــرگ و میــر نوزادانــی کــه در بیمارســتان متولــد شــدهاند،
بــه ترتیــب شــامل نارســی ( 31درصــد) ،آسیفکســی ( 26درصــد)،
سپســیس ( 22درصــد) ،ناهنجاریهــای مــادرزادی ( 9درصــد) بودنــد
[ .]9در مطالعــه دیگــری کــه طــی ســالهای  1981تــا  2000در
امریــکا انجــام گردیــد .مهمتریــن علــت مــرگ و میــر نــوزادان در
طــی ایــن  20ســال ابتــدا نارســی و وزن کــم هنــگام تولــد ،ســپس
ناهنجاریهــای مــادرزادی ،و پــس از آن سپســیس و ناســازگاریهای
خونــی و در نهایــت آسفیکســی بــه عنــوان علــت چهــارم مــرگ و
میــر نــوزادان مطــرح شــده اســت [ .]10عوامــل مختلفــی از جملــه
مراقبتهــای ناکافــی پــری ناتــال ،وضعیــت بــد تغذیــه مــادر ،وضعیــت
بــد اجتماعــی اقتصــادی میتوانــد موجــب مرگهــای پــری ناتــال
شــود .راههــای پیشــگیری مثــل آمــوزش بهداشــت ،مراقبتهــای
پــری ناتــال ،تغذیــه ،حمایــت اجتماعــی ،تشــخیص مــوارد پرخطــر
و مراقبتهــای مامایــی میتوانــد بــه طــور موثــری مــرگ و میــر
نــوزادی و پریناتــال را کاهــش دهــد [ .]6بــا توجــه بــه اهمیــت مــرگ
و میــر نــوزادی و تفاوتهــای منطقــهای و زمانــی در رویــداد آنهــا،
مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن میــزان و علــل و عوامــل مرتبــط بــا
مــرگ و میــر نــوزادی در بیمارســتانهای اســتان همــدان انجــام شــد
تــا نتایــج آن بتوانــد در برنامــه ریــزی بــرای کاهــش مــرگ و میــر
نــوزادی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
روش کار
ایــن مطالعــه از نــوع توصیفــی -مقطعــی میباشــد کــه بدلیــل اهمیــت
موضــوع نمونــه گیــری بــه صــورت سرشــماری انجــام شــد و تمامــی
مرگهــای نــوزادی اســتان در طــی ســال  1391مــورد بررســی قــرار
گرفــت .ابــزار گــردآوری دادههــا نــرم افــزار ثبت مــرگ نــوزادی معاونت
درمــان دانشــگاه بــود کــه تمامــی اطالعــات مرگهــای نــوزادی اســتان
در آن ثبــت شــده اســت .ابــزار جمــع آوری دادههــا ،پرسشــنامه مــرگ
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نــوزادان وزارت بهداشــت و درمــان کشــور میباشــد کــه بــه منظــور
ثبــت مرگهــای نــوزادی طراحــی گردیــده اســت .ایــن پرسشــنامهها
در تمامــی بیمارســتانهای اســتان توزیــع و در صــورت وقــوع مــرگ
نــوزادی در همــه شــیفتهای کاری تکمیــل و بــه کارشــناس ثبــت
نــرم افــزاری ایــن برنامــه تحویــل داده میشــد .در صورتیکــه اطالعــات
بــه شــکل ناقــص در پرسشــنامهها ثبــت گردیــده باشــد ،از پرونــده
بیمــار جهــت تکمیــل اطالعــات اســتفاده میشــد .پــس از جمــع آوری
پرسشــنامههای تکمیــل شــده ،دادههــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار 16
 SPSSو بــا آزمونهــای مجــذورکای و فیشــر تجزیــه و تحلیــل شــدند.
یافتهها
از بیــن  32113موالیــد زنــده اســتان تعــداد  333مــورد مــرگ
نــوزاد اتفــاق افتــاده اســت .بیشــترین تعــداد مــرگ در بیمارســتان
فاطمیــه همــدان  208مــورد ( 62درصــد) و کمتریــن تعــداد مــرگ
در بیمارســتان ولیعصــر تویســرکان  2مــورد ( ./6درصــد) رخ داده
اســت (جــدول .)1
جدول  :1توزیع فراوانی مطلق و نسبی مرگهای رخ داده شده در
بیمارستانهای استان همدان در سال 1391
فراوانی مطلق
(تعداد)

فراوانی نسبی
(درصد)

نام بیمارستان
فاطمیه (همدان)

208

62

بعثت (همدان)

73

22/3

آتیه (همدان)

14

4

آیت اله علیمرادیان
(نهاوند)

11

3/3

قائم (اسدآباد)

5

1/5

مهر (مالیر)

5

1/5

غرضی (مالیر)

4

1/2

بوعلی (همدان)

4

1/2

امام رضا
(کبودرآهنگ)

4

1/2

ولیعصر (رزن)

3

./9

ولیعصر (تویسرکان)

2

./6

333

100

جمع کل

بیشــترین نســبت نــوزادان دچــار مــرگ شــده بــه تعــداد تولــد زنــده
در بیمارســتان فاطمیــه همــدان  0/0274و کمتریــن نســبت نــوزادان
دچــار مــرگ شــده بــه تعــداد تولــد زنــده در بیمارســتان ولیعصــر
(رزن)  0/0012بــوده اســت (جــدول .)2
بیشــترین فراوانــی علــل مــرگ نــوزادان بــه ترتیــب ســندرم
دیســترس تنفســی  185مــورد ( 55/5درصــد) ،سپســیس  34مــورد
( 10/2درصــد) ،آسفيكســي  29مــورد ( 8/7درصــد) ،ناهنجاریهــای

عشوندی و همکاران
مــادرزادی  22مــورد ( 6/6درصــد) ،انعقــاد منتشــره داخــل عروقــی
 19مــورد ( 5/7درصــد) و کمتریــن فراوانــی علــل مــرگ نــوزادان
هیپوگلیســمی  1مــورد ( 0/3درصــد) و تشــنج  3مــورد ( 0/9درصــد)
بــوده اســت (جــدول .)3
جدول  :2توزیع فراوانی نسبت نوزادان دچار مرگ شده به تعداد تولد
زنده بر اساس بیمارستان
بیمارستان

رابطــه معنــاداری بیــن ســن مــادر حیــن زایمــان ( )P > 0/001وزن
نــوزاد ( ،)P = 0/002ناهنجــاری مــادرزادی ( ،)P > 0/001ســن
بــارداری مــادر ( )P > 0/001و ســن نــوزاد ( )P > 0/001بــا علــت
مــرگ دیــده شــد .ولــی بیــن جنــس نــوزاد ،محــل ســکونت
مــادر ،شــرایط مرتبــط بــا بــارداری مــادر ،ســابقه مصــرف دارو،
نــوع زایمــان ،تعــداد بــارداری و  ...و علــت مــرگ رابطــه
معنــاداری دیــده نشــد (جــدول .)4

فاطمیه (همدان)

تعداد
مرگ
نوزاد

تعداد نوزادان
زنده متولد
شده

نسبت نوزادان مرده
به زنده متولد شده

208

7585

0/0274

آیت اله
علیمرادیان
(نهاوند)

11

3388

0/0032

متغیر

غرضی (مالیر)

4

1419

0/0028

امام رضا
(کبودرآهنگ)

4

1496

0/0027

جنس نوزاد
دختر
پسر

5

1977

0/0025

آتیه (همدان)

14

5976

0/0023

بوعلی (همدان)

4

2696

0/0015

مهر (مالیر)

5

3624

0/0014

2

1588

0/0013

3

2401

0/0012

73

0

بخش زایمان ندارد

333

32169

0/0103

قائم (اسدآباد)

ولیعصر
(تویسرکان)

ولیعصر (رزن)

بعثت (همدان)
جمع کل

جدول  :4مقایسه درصد مرگ نوزاد با متغیرهای مورد نظر

محل سکونت مادر
روستا
شهر
شرایط مرتبط با
بارداری مادران
ندارد
دارد

سن مادر حین زایمان
(سال)
>18
18-35
>35

فراوانی مطلق
(تعداد)

فراوانی نسبی
(درصد)

سندرم دیسترس
تنفسی

185

55/5

وزن نوزاد (گرم)
<1500
1500-2500
>2500

سپسیس

34

10/2

آسفیکسی

29

8/7

نوع زایمان مادر
سزارین
طبیعی

ناهنجاری مادرزادی

22

6/6

انعقاد منتشره
داخل عروقی

19

5/7

آسپیراسیون

9

2/7

خونریزی ریوی

7

2/1

خونریزی داخل
جمجه

4

1/2

تشنج

3

0/9

هیپوگلیسمی

1

0/3

نامشخص

20

6

جمع

333

100

جدول  :3توزیع فراوانی مطلق و نسبی علت مرگ نوزادان
علت مرگ

ناهنجاری مادرزادی
ندارد
دارد

سن بارداری مادر
(هفته)
<32
32-36
<36
سن نوزاد (روز)
<1
1-7
>7

درصد
مرگ

44/88
55/12

X2

P

X2 = 3/482

P = 0/062

/
2
X = 0/59

P = 0/444

47/89
52/11
X2 = 3/482

P = 0/062

55/12
44/88
X2 = 441/8

* P > 0/001

3/92
87/65
8/43
* P = 0/002 X2 = 12/241
40/96
33/73
25/3
X2 = 0/976

P = 0/323

52/71
47/29
* P > 0/001 X2 = 55/711
70/48
29/52
X2 = 42/946

* P > 0/001

48/8
19/58
31/63
* P > 0/001 X2 = 45/187
33/13
48/49
18/37
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بحث
ایــن مطالعــه انجــام گردیــد .طبــق نتایــج مطالعــه بیشــترین میــزان
مــرگ در ســاعت اول عمــر اتفــاق نیفتــاده اســت ،یــک علــت
احتمالــی بــرای بدســت آمــدن ایــن نتیجــه ممکــن اســت ایــن
باشــد کــه مرگهایــی کــه در اتــاق زایمــان و بالفاصلــه بعــد از تولــد
رخ داده اســت ،مــرگ داخــل رحمــی اعــام شــده و در پرونــده
ثبــت شــده باشــد .در نتیجــه بــا حــذف ایــن گونــه پروندههــا،
تعــدادی از مرگهــای  24ســاعت اول تولــد وارد محاســبه نشــده
باشــد .امــا طبــق انتظــار بیشــترین مــرگ در هفتــه اول زندگــی
رخ داده اســت .همچنیــن بیشــترین میــزان مــرگ و میــر نــوزادان
مربــوط بــه بیمارســتان فاطمیــه همــدان میباشــد کــه علــت آن
ایــن اســت کــه ایــن بیمارســتان مرکــز ارجــاع ســطح  3زنــان و
زایمــان ،و بزرگتریــن مرکــز بخــش مراقبــت ویــژه نــوزادان NICU
اســتان همــدان و تنهــا بیمارســتان دارای بخشهــای حاملگــی پــر
خطــر و نابــاروری و نازایــی اســت .اولیــن علــت مــرگ در ایــن
مطالعــه ،ســندرم دیســترس تنفســی بــود کــه بــا ســایر مطالعــات
[ ]10انجــام شــده مطابقــت دارد .در مطالعــه فالحــی کــه در ســال
 2008در بیمارســتان شــهدا تجریــش انجــام شــد بــه ایــن نتیجــه
رســیدند کــه بیشــترین علــت مــرگ و میــر نــوزادان بــه ترتیــب
ســندرم دیســترس تنفســی و سپســیس میباشــد .در مطالعاتــی
کــه در آمریــکا انجــام شــد ( ،)2002ناهنجاریهــای مــادرزادی در
رتبــه اول و ســندرم دیســترس تنفســی دومیــن علــت مــرگ و میــر
نــوزادان شــناخته شــده اســت [ ]11کــه بــا مطالعــه فــوق مطابقــت
نــدارد .مقایســه جایــگاه ناهنجاریهــا در مطالعــه حاضــر بــا مطالعاتــی
کــه در آمریــکا انجــام شــده نشــان میدهــد کــه ایــن عامــل در
وقــوع مــرگ نــوزادان مــا نقــش کمتــری دارد .علــل محتمــل بــر ایــن
نتیجــه میتوانــد باالتــر بــودن مــرگ بــه علــت عــوارض نارســی،
عــدم توجــه کافــی ودقیــق بــه معاینــات موقــع تولــد و عــدم انجــام
اقدامــات پاراکلینیــک ماننــد اکوکاردیوگرافــی قلــب و ســونوگرافی
کلیــه و عــدم انجــام اتوپســی در نــوزادان فــوت شــده باشــد .دومیــن
علــت مــرگ و میــر نــوزادان در مطالعــه سپســیس بــود کــه بــا
مطالعــه نیــری و همــکاران [ ]12در ســال  82در بیمارســتان ولیعصر
(ع) تهــران انجــام شــد مطابقــت دارد .در مطالعــه دیگــری کــه طــی
ســالهای  1981تــا  2000در ایــاالت متحــده امریــکا انجــام گردیــد.
مهمتریــن علــت مــرگ و میــر نــوزادان در طــی ایــن  20ســال ابتــدا
نارســی و وزن کــم هنــگام تولــد ،ســپس ناهنجاریهــای مــادرزادی،
و پــس از آن سپســیس و ناســازگاریهای خونــی و در نهایــت
آسفیکســی بــه عنــوان علــت چهــارم مــرگ و میــر نــوزادان مطــرح
شــده اســت [ ،]10کــه بــا مطالعــه فــوق مطابقــت نــدارد .کــه نیازمند
توجــه بــه توســعه و تجهیــز بخشهــای مراقبــت ویــژه و بــاال بــردن
ســطح آمــوزش و رعایــت اصــول بهداشــتی میباشــد .ســومین علــت
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مــرگ و میــر نــوزادان آسیفکســی بــود کــه بــا مطالعــه جواهــری
[ ]6در بیمارســتان امــام تهــران کــه آسیفکســی را یکــی از علــل
شــایع مرگهــای پــره ناتــال گــزارش کــرده بــود مطابقــت دارد.
ولــی در مطالع ـهای کــه در دهلــی انجــام شــده علــت اولیــه مــرگ
و میــر نوزادانــی کــه در بیمارســتان متولــد شــدهاند ،بــه ترتیــب
شــامل نارســی ( 31درصــد) ،آسیفکســی ( 26درصــد) ،سپســیس
( 22درصــد) ،ناهنجاریهــای مــادرزادی ( 9درصــد) و ســایر علــل
( 12درصــد) بودنــد [ .]9کــه بــا مطالعــه فــوق مطابقــت نــدارد .کــه
بــه علــت تفــاوت در وضعیــت اقتصــادی ،اجتماعــی ،تحصیــات و
ســطح دسترســی بــه خدمــات بهداشــتی درمانــی میباشــد.
چهارمیــن علــت مــرگ و میــر نــوزادان در مطالعــه ،ناهنجاریهــای
مــادرزادی بــود کــه بــا مطالعــه جواهــری [ ،]6شــیروانی و همــکاران
[ ،]9جوانمــردی و همــکاران [ ]8کــه ناهنجاریهــای مــادرزادی را
بعنــوان یکــی از شــایعترین علــل مرگهــای نــوزادی گــزارش شــده
بــود مطابقــت دارد .در ایــن مطالعــه هــم چنیــن رابطــه معنــاداری
بیــن ســن مــادر حیــن زایمــان ،وزن نــوزاد ،ناهنجــاری مــادرزادی،
ســن بــارداری مــادر و ســن نــوزاد بــا علــت مــرگ دیــده شــد.
ولــی رابطــه معنــاداری بیــن جنــس نــوزاد ،محــل ســکونت
مــادر ،شــرایط مرتبــط بــا بــارداری مــادر ،ســابقه مصــرف
دارو ،نــوع زایمــان ،تعــداد بــارداری و  ...و علــت مــرگ
رابطــه دیــده نشــد .نتایجــی کــه از تحقیقــات شــیروانی و
همــکاران [ ]9بدســت آمــد نیــز ارتبــاط وزن نــوزاد ،پــره ماچوریتــی،
ناهنجاریهــای مــادرزادی بــا مــرگ و میــر نــوزادان را اثبــات
کــرد .در مطالعــات امانــی [ ]3کــه در بیمارســتانهای وابســته بــه
دانشــگاه علــوم پزشــکی اردبیــل انجــام گرفــت ،رابطــه معنــاداری
بیــن وزن هنــگام تولــد بــا وقــوع مرگهــای نــوزادی بدســت آمــد.
سررشــته داری [ ،]4در مطالعــات خــود رابطــه معنــاداری بیــن علــل
مــرگ و میــر نــوزادان و ســن حاملگــی ،وزن هنــگام تولــد و ســن
هنــگام تولــد بدســت آورد.
نتیجه گیری
همــان طــور کــه از نتایــج تحقیقــات بدســت آمــده بیــش از 68
درصــد مرگهــای نــوزادی اتفــاق افتــاده ،از بیــن نــوزادان بــا ســن
حاملگــی کمتــر از  36هفتــه بــوده اســت و ایــن موضــوع مویــد
ایــن نکتــه میباشــد کــه مــرگ و میــر در بیــن نــوزادان نــارس
متولــد شــده بســیار بیشــتر از ســایر نوزادانــی میباشــد کــه بــا
ســن بــارداری باالتــر از  36هفتــه میباشــند .در نتیجــه پیشــگیری
از تولــد نــوزادان نــارس و زایمانهــای زودرس در اســتان همــدان
یکــی از مهمتــری راهکارهــای کاهــش مــرگ و میــر نــوزادان در
ایــن اســتان میباشــد .همچنیــن مرگهــای نــوزادی در بیــش
از  %70مــوارد در نــوزادان بــا وزن تولــد کمتــر از  2500گــرم

عشوندی و همکاران
تضاد منافع
ســهم تمامــی نویســندگان در ایــن مطالعــه یکســان بــوده و هیــچ
.گونــه تضــاد منافعــی وجــود نــدارد
سپاسگزاری
ایــن مقالــه نتیجــه طــرح پژوهشــی مصــوب دانشــگاه علــوم پزشــکی
. مــی باشــد۵۱/۱۱/۲۹  مــورخ۶۱۱۴۵۱۱۱۲۹ همــدان بــا کــد
بدینوســیله از معاونــت محتــرم پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه علــوم
پزشــکی همــدان کــه هزینههــای اجــرای طــرح را تأمیــن نمودنــد
.تشــکر مــی گــردد

 کــه ایــن موضــوع اهمیــت مراقبتهــای دوران،اتفــاق افتــاده اســت
 همــان.بــارداری و آموزشهــای حیــن بــارداری را نشــان میدهــد
طــور کــه از نتایــج تحقیقــات بدســت آمــده اکثــر مــرگ و میــر
 کــه،نــوزادان در بخــش مراقبــت ویــژه نــوزادان اتفــاق افتــاده اســت
ایــن موضــوع از یــک ســو دسترســی بیمــاران بــه خدمــات درمانــی و
 بخصــوص انجــام،از ســوی دیگــر لــزوم انجــام مراقبتهــای صحیــح
صحیــح و بــه موقــع احیــاء قلبــی تنفســی نــوزادان در بخشهــای
مراقبــت ویــژه و برنامهریــزی جهــت برگــزاری دورههــای بازآمــوزی
تخصصــی جهــت پرســتاران بخــش مراقبــت ویــژه نــوزادان را یــادآور
.مینمایــد
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Abstract
Introduction: Considering the neonatal mortality rate is a marker of health in community; thus, this study was performed to assess the rate and main causes of neonatal death in
Keywords:
Hamadan province.
Infant
Methods: In this cross-sectional study, 333 infants who had died in the Hamadan province
Mortality
were studied. Data was collected by the registration of infants' deaths software of Hamadan
Prematurity
University of Medical Sciences and the data of death of babies at home was collected from
Respiratory Distress Syndrome their records. The data was analyzed by SPSS-16 software using chi-squared and Fisher's
exact tests.
How to Cite this Article:
Results: Of the 32113 live births in the Hamadan province in 2012, 333 cases of neonatal
Oshvandi K, Soori E, Zamanian
L. Investigation of the Causes of deaths had occurred. The most frequent causes of neonatal death were respiratory distress
Infant Mortality and Associated syndrome (55.5%), sepsis (10.2%), asphyxia (8.7%), congenital anomalies (6.6%) and
Factors in Hamadan Province in DIC (5.7%); the least frequent causes were hypoglycemia (0.3%) and convalesce (0.9%).
2012. Sci J Hamadan Nurs Midwife- The relationships of birth weight (P = 0.002), gestational age (P = 0.001), infant age (P
ry Fac. 2016;24(4):281-286. DOI:
< 0.001), maternal age at delivery (P < 0.001) and congenital abnormality (P < 0.001)
10.21859/nmj-24049
with the cause of death were found. However, the relationships of mode of delivery, infant
© 2016 Scientific Journal of Hamadan gender, history of drug use by mother, mother medical history, and number of pregnancies
Nursing & Midwifery Faculty
with the cause of death were not found (P > 0.05).
Conclusions: According to the findings, main causes of infant death rate were respiratory
distress syndrome, sepsis, asphyxia and congenital anomalies. Therefore, for the prevention of infant death, care plans for prevention and treatment of these problems should be
performed.

