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9731مرگوميراستانكرمانشاهدرسالميزان
 

 **؛ مهندس غالمرضا عبدلي *دكتر علي عزيزي  

 

 : چكيده

ترين آمار مورد  هاي اپيدميولوژيك و مهم هاي مرگ و مير، نقطه شروع بسياري از بررسي كه داده : از آنجا سابقه و هدف

 انجام شد.  9731منظور تعيين ميزان مرگ و مير استان در سال  دهند.  اين بررسي به لزوم مقامات بهداشتي را تشكيل مي

: در اين مطالعه توصيفي آمار مرگ و مير مناطق روستائي از طريق مركز بهداشت شهرستان و آمار مناطق ها مواد و روش

ميل فرم كشووري   هاي بهداشت و درمان  با تك هاي استان از طريق شبكه شهري از گورستان باغ فردوس و در ساير شهرستان

هواي اهول تسونن و سواير      طور ماهيانه جمع آوري شد. آمار مربوو  بوه گورسوتان    علت مرگ،  به 93مرگ و مير  مشتمل بر 

هاي ارسالي در واحد آمار توسط كارشناسان اين واحد كنتورل، كدبنودي و    آوري نگرديده است. فرم هاي ديني جمع اقليت

هواي   ها، آمار جمعيت مورد نيواز از معاونوت بهداشوتي اسوتان اووذ  و داده      به ميزانموارد تكراري حذف گرديد. براي محاس

 آوري شده با استفاده از آمار توصيفي ارائه گرديد .   جمع

% مرد ( . ميوزان مورگ و ميور     5/55% زن و 7/99در استان رخ داده بود )  31مورد مرگ در طول سال  1379: جمعاً ها يافته

% در  3/73% مرگ در منواطق شوهري و   5/03سال بود .  56± 76فر جمعيت و ميانگين سن هنگام فوت  در هزار ن 60/5وام 

درهوزار   5/9هاي دستگاه گورد  ووون )    مناطق روستايي اتفاق افتاده بود. پنج علت شايع مرگ در استان به ترتيب بيماري

در هوزار نفور(،     6/ 33االت بود تعريوش شوده )   در هوزار نفور(،  عميوم و حو     6/ 30نفر(،  سوانح و مسوموميت و وودكشوي )  

 ( گزار  شد. 99/6هاي قبل از زايمان ) در هزار نفر( و بيماري6/ 95ها ) سرطان

: ميزان مرگ و مير وام استان از ميزان كشوري آن بيشتر است . ميزان مرگ و مير ناشي از پنج علت شايع مورگ در   بحث

ويژه  ها در استان، به است. مطالعات بيشتر براي روشن شدن علت باال بودن اين ميزانها بيشتر  هاي كشوري آن استان از ميزان

 گردد.  هاي دستگاه گرد  وون  پيشنهاد مي بيماري

 

 : مرگ ومير، كرمانشاه، ميزان مرگ ومير، اپيدميولوژي. ها كليدواژه
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 مقدمه: 
هاي مربوو    هاي اپيدميولوژيك عموماً با داده بررسي

دست آوردن اين     شوند؛ زيرا به به مرگ و مير آغاز مي

ا معموالً آسان و در بسياري از كشورها تا حود  ه داده

قبووولي دقيووت اسووتس در بسووياري از كشووورها  قابوو 

هوا وجوود    هاي جاري براي گردآوري ايون داده  نظام

دارد و همه ساله اطالعات مربو  بوه مورگ تيزيوه    

وتحلي  و جداول حاص  به وسيله دولت در دسترس 

نقطوه   هاي مربو  به مرگ و ميور  گيرد س داده قرار مي

هاي اپيدميولوژيك هستند و  شروع بسياري از بررسي

هوا   ترين منبع اطالعات اپيدميولوژيست در واقع عمده

 (س 9دهند) را تشكي  مي

هوايي كوه معمووالً توسو       ترين واژه يكي از مهم

بيشتر كشورهايي كوه آموار مورگ و ميور را منتشور      

بندي مرگ و مير براي  شود, جدول سازند، ارائه مي مي

باشدس  رگروه سني و جنسي به تفكيك علت مرگ ميه

رود، يك  كار مي علت مرگ كه براي مقاصد آماري به

مفهوم آماري ضروري است؛ زيرا جواز دفون كوه از   

بيان عل  اوليه،  آيد، براي دست مي آن اين اطالعات به

ثانويه و حتي سواير علو  مورگ الزم اسوتس بيشوتر      

نواخت از قواعد المللي يك كشورها، يك ميموعه بين

اند و به وسيله اين قوانين تنها يكي از عل   را پذيرفته

گزينند، هر چند ممكن است مورگ بوه    مرگ را بر مي

سبب تركيبي از عل  گوناگون باشودس هودا از ايون    

سازي و كمك بوه   كار تشويت به يكنواختي و همسان

المللي استس براي كمك بيشوتر   هاي بين امكان مقايسه

بندي  ا، سازمان بهداشت جهاني يك طبقهبه اين هد

گروه بيماري، ناخوشي و علوت   9111بين المللي از 

مرگ را منتشر كرده است س براي سهولت و اختصوار  

گوروه   01اين فهرست خالصه و به فهرسوتي شوام    

هوا مرتبواً    عمده مرگ تبدي  شده استس اين فهرسوت 

 (س 2شود) مورد تيديد نظر قرارگرفته و تكمي  مي

هواي مورگ و ميور كشوورها در      ر تطبيت ميزاند

هاي مختلف دقوت و مواببوت كامو  بايسوتي      زمان

صورت گيرد س تغييرات موجود در روند ميزان مورگ  

ومير ناشي از يك علت خاص ممكن است به علوت  

دست آوردن علت  تغيير در قواعدي باشد كه براي به

هاي آماري متفاوت باشد س تغييورات   مرگ براي هدا

علوت بهبوود وسواي      د همچنين ممكن است بوه رون

تشخيص و باالرفتن دقوت ابوزار و پيشورفت دانو      

بشري باشد س همچنين به مرور زمان در بين كشوورها  

هاي صدور جوازدفن و پزشكي  هايي در روش تفاوت

هوواي پايووه  قووانوني و نيووز در كيفيووت و دقووت داده

مرگ توانند بر موازين  دهدس اين تغييرات نيز مي مي رخ

 (س 7و مير تأثير داشته باشند)

در اين مطالعه فراواني عل  مورگ و ميور اسوتان    

بر اسواس فورم مخصووص     9731كرمانشاه در سال 

گروه عل  مورگ، بودون    93كشوري كه در برگيرنده 

هاي مرگ موي باشود، موورد     در نظر گرفتن زير گروه

 بررسي قرار گرفته استس 

 

 ها:  مواد و روش
مورد مورگ كوه طوي     1279وصيفي، در اين مطالعه ت

در اسوتان كرمانشواه رخ داده بود،موورد     9731سال 

بررسي قرار گرفوتس در شهرسوتان كرمانشواه آموار     

ومير مناطت روستايي از طريوت مركوز بهداشوت     مرگ

شهرستان و آموار منواطت شوهري از گورسوتان بوا       

هواي اسوتان از طريوت     فردوس و در ساير شهرسوتان 

ها  بوا تكميو     درمان شهرستان هاي بهداشت و شبكه
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علت مرگ كوه   93فرم مخصوص كشوري مشتم  بر 

توس  اداره آمار و خدمات ماشيني در اختيوار آنوان   

قرار گرفته بود، به طور ماهيانه جمع آوري شدس آموار  

مربو  به گورسوتان اهو  تسونن شوهر كرمانشواه و      

هاي دينوي بوه علوت جودابودن      هاي اقليت گورستان

ها جمع آوري نگرديدس آمار مربوو    آن هاي گورستان

به موارد سق ، مرده زايي و موارد نامشخص در كو   

استان لحاظ گرديده استس براي محاسبه ميزان مورگ  

)در هزار نفر جمعيت( در اسوتان كرمانشواه از آموار    

جمعيت اخذشده از معاونت بهداشتي استان اسوتفاده  

ير ك  شدس براي مقايسه توصيفي،  اطالعات مرگ و م

كشور از اداره ك  آمار و خودمات ماشويني وزارت   

هاي مرگ  دست آمد و براي محاسبه ميزان بهداشت به

بور   9731و مير ك  كشور،  جمعيت مورد نياز سوال  

كشوور   9730و  9730هواي   اساس سرشماري سوال 

آوري شده با استفاده از  هاي جمع براورد گرديدس داده

   قرار گرفت س آمار توصيفي مورد تيزيه و تحلي

 

 ها:  يافته
مورد مرگ در استان  1279ها نشان داد كه  آناليز داده

رخ داده است س ميزان مرگ  9731كرمانشاه طي سال 

در هوزار نفور جمعيوت و     13/0و مير خام در استان 

 1/33سال بود كوه   01± 71ميانگين سن هنگام فوت 

درصود در    2/72درصد مرگ در منواطت شوهري و   

% زن  7/99وستايي بوده استس از نظر جنس مناطت ر

در  39/0% مرد بودند س ميزان مرگ در موردان) 0/01و

در هوزار نفور( بوودس     79/9هزار نفر( بيشتر از زنان )

( و 19/7كمتوورين ميووزان موورگ در زنووان روسووتايي)

( گزارش 99/3بيشترين ميزان مرگ در مردان شهري )

ترتيووب مربووو  بووه  شوودس بيشووترين علووت موورگ بووه

%(،  سووان    0/70هاي دستگاه گردش خون ) بيماري

%( و عاليم وحاالت 1/99و مسموميت و خودكشي )

%(بودس از نظور سوني بيشوترين    2/99بد تعريف شده)

 11/33سوال و بواالتر )   30ميزان مرگ در گروه سني 

سوال   در هزار نفر( و بعد در گروه سني كمتر از يوك 

 در هزار نفر( رخ داده استس  23/71)

است كه ميزان مرگ در مناطت   بيانگر آن 9ول جد

در هووزار نفوور  و در منوواطت  71/0شووهري اسووتان  

باشودس در بوين    درهزار نفور موي   0/9روستايي استان 

هاي استان بيشترين ميزان مرگ در شهرستان  شهرستان

( و كمتوورين ميووزان در شهرسووتان 32/0كرمانشوواه )

( رخ داده اسووتس ميووزان موورگ در  11/7هرسووين )

كرمانشاه، قصرشيرين، كنگاور و هرسين  هاي شهرستان

هوا در   در شهر بي  از روستا و در سواير شهرسوتان  

روستا بي  از شهر گزارش شده استس در بين مناطت 

روستايي استان بيشترين ميزان مورگ در روسوتاهاي   

( و كمترين ميوزان در هرسوين   29/3شهرستان پاوه )

شوهري اسوتان    ( رخ داده استس در بين مناطت91/2)

( و 9/3بيشووترين ميووزان موورگ در شووهر كرمانشوواه )

 كمترين ميزان در شهر سنقر بوده استس 

بيشترين ميزان اختصاصي مرگ علتي، مربو  بوه  

در هوزار نفور    1/9هاي دستگاه گردش خون ) بيماري

هوواي  ترتيووب در شهرسووتان جمعيووت( بووود كووه بووه

 شده استس دوموين  قصرشيرين، كنگاور وپاوه گزارش

ترتيوب   و سومين ميزان اختصاصي مورگ علتوي، بوه   

 در هوزار نفور( و عاليوم و     33/1مربو  به سووان  ) 

 در هزار نفر( بودس  32/1حاالت بد تعريف شده )

از نظر مكاني، هم در شهر وهم در روسوتا بيشوترين  
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 و به تفكيك جنس و منطقهسعلت مرگ  93نفر جمعيت ( برحسب 9111)در 9731ميزان مرگ ومير ك  استان در سال  -9جدول 

 روستايي شهري شهر و روستا منطقه

 جنس
 علت مرگ و مير

 جمع زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد

 19/1 19/1 10/1 13/1 10/1 11/1 13/1 17/1 13/1 هاي عفوني و انگلي بيماري

 09/1 99/1 39/1 99/1 77/1 91/1 90/1 73/1 09/1 ها و ساير تومورها سرطان

 10/1 10/1 13/1 99/1 11/1 97/1 11/1 17/1 17/1 اي هاي تغذيه آلرژي و بيماري

 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 113/1 113/1 ساز هاي خون و اعضاء خون بيماري

 19/1 17/1 10/1 92/1 17/1 29/1 11/1 17/1 21/1 ناراحتي رواني

 17/1 17/1 19/1 19/1 19/1 12/1 12/1 12/1 12/1 حسي واعضاء اعصاب دستگاه هاي يبيمار

 32/1 71/9 17/9 11/9 31/9 91/2 1/9 39/9 91/2 هاي دستگاه گردش خون بيماري

 90/1 97/1 93/1 99/1 91/1 92/1 92/1 11/1 93/1 هاي دستگاه تنفس بيماري

 91/1 11/1 99/1 11/1 13/1 91/1 11/1 13/1 91/1 هاي دستگاه گوارشي بيماري

 99/1 11/1 97/1 10/1 10/1 10/1 13/1 10/1 11/1 هاي دستگاه تناسلي و ادراري بيماري

 110/1 19/1 - 112/1 119/1 - 117/1 112/1 - عوارض حاملگي، زايمان و نفاسي

 112/1 117/1 - 19/1 112/1 112/1 112/1 119/1 119/1 پوست و نسوج زيرجلدي هاي بيماري

 12/1 12/1 12/1 91/1 12/1 117/1 19/1 110/1 112/1 و اسكلت هاي دستگاه عضالت بيماري

 91/1 29/1 93/1 32/1 11/1 91/1 97/1 13/1 13/1 هاي مادرزاد ناهنياري

 23/1 79/1 21/1 33/1 31/1 39/1 99/1 91/1 93/1 هاي قب  اززايمان وبيماري عل  تلفات

 30/1 01/1 39/1 31/1 31/1 12/1 32/1 37/1 39/1 ريف شدهعالئم و حاالت بد تع

 39/1 02/1 11/1 27/1 01/1 11/1 33/1 93/1 19/1 سوان ، مسموميت و خودكشي

 19/1 19/1 19/1 - 92/1 77/1 90/1 92/1 71/1 نامشخص

 01/9 19/7 19/0 71/0 09/9 99/3 13/0 13/9 19/3 جمع

 

هاي دستگاه گردش خون بودس  علت مرگ بيماري

اي،   ي تغذيوه هوا  ميزان مرگ ناشي از آلرژي و بيماري

هاي دستگاه گردش خون،   هاي رواني، بيماري بيماري

هاي قب  از زايموان و عاليوم و حواالت بود      بيماري

 شده در شهر بي  از روستا رخ داده است س   تعريف

 

طور كه قبالً ذكر شد از نظر سني بيشترين  همان

 11/33سال و باالتر ) 30ميزان مرگ در گروه سني 

 سال  عد در گروه سني كمتر از يكدر هزار نفر( و ب

در هزار نفر( رخ داده است سدر گروه سني  23/71)

ترتيب به علت  سال بيشترين ميزان مرگ به زير يك
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هاي مادرزادي و  هاي قب  از زايمان، ناهنياري بيماري

هاي دستگاه تنفس اتفاق افتاده بودس بيشترين  بيماري

ر ترتيب د ميزان مرگ در اين گروه سني به

هاي پاوه ،كرمانشاه و سنقر گزارش شده  شهرستان

سال وباالتر بيشترين ميزان  30بودس در گروه سني 

هاي دستگاه گردش خون،  مرگ، ناشي از بيماري

ها بود كه  شده و سرطان عالئم وحاالت بد تعريف

هاي كرمانشاه، كنگاور و صحنه  بيشتر در شهرستان

 گزارش شدس 

ر ك  كشور در سوال  ميزان مرگ و مي 2درجدول 

 

 علت مرگ و به تفكيك جنس و منطقهس 93نفر جمعيت ( برحسب 9111)در 9731ميزان مرگ ومير ك  كشور در سال  -2جدول

 روستايي شهري شهر و روستا منطقه

 جنس
 علت مرگ و مير

 جمع زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد

 10/1 10/1 10/1 92/1 91/1 92/1 11/1 11/1 9/1 هاي عفوني و انگلي بيماري

 73/1 21/1 99/1 70/1 21/1 70/1 77/1 21/1 71/1 ها و ساير تومورها سرطان

 117/1 17/1 117/1 19/1 110/1 19/1 19/1 19/1 19/1 اي هاي تغذيه آلرژي و بيماري

 12/1 12/1 12/1 12/1 19/1 12/1 12/1 12/1 12/1 ساز هاي خون و اعضاء خون بيماري

 17/1 12/1 117/1 12/1 19/1 12/1 12/1 12/1 12/1 ناراحتي رواني

 12/1 12/1 17/1 19/1 17/1 19/1 17/1 17/1 19/1 حسي واعضاء اعصاب دستگاه هاي بيماري

 11/1 12/1 13/1 09/9 9/9 33/9 77/9 2/9 97/9 هاي دستگاه گردش خون بيماري

 91/1 11/1 99/1 99/1 92/1 90/1 97/1 99/1 99/1 دستگاه تنفسهاي  بيماري

 13/1 10/1 13/1 11/1 11/1 99/1 11/1 13/1 11/1 هاي دستگاه گوارشي بيماري

 10/1 19/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 هاي دستگاه تناسلي و ادراري بيماري

 119/1 111/1 - 119/1 117/1 - 112/1 119/1 - عوارض حاملگي، زايمان و نفاسي

 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 پوست و نسوج زيرجلدي هاي بيماري

 113/1 113/1 110/1 112/1 112/1 112/1 117/1 117/1 117/1 و اسكلت هاي دستگاه عضالت بيماري

 99/1 99/1 99/1 11/1 13/1 13/1 11/1 11/1 11/1 هاي مادرزاد ناهنياري

 99/1 92/1 99/1 93/1 97/1 92/1 93/1 92/1 99/1 هاي قب  اززايمان وبيماري عل  تلفات

 11/1 13/1 19/1 03/1 03/1 01/1 31/1 33/1 31/1 عالئم و حاالت بد تعريف شده

 91/1 20/1 09/1 99/1 21/1 31/1 97/1 23/1 01/1 سوان ، مسموميت و خودكشي

 92/1 92/1 99/1 99/1 99/1 90/1 97/1 99/1 99/1 نامشخص

 23/7 11/2 03/7 31/7 21/7 11/9 32/7 93/7 12/7 جمع
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علت مرگ و به تفكيك جونس و   93بر حسب  9731

طور كه در قسومت   داده شده استس همان منطقه نشان 

ذكر شد، براي مقايسوه توصويفي،    "مواد و روش ها"

هاي مرگ و مير ك  كشور از اداره كو  آموار و    داده

دست آمد و براي  خدمات ماشيني وزارت بهداشت به

هاي مرگ و مير ك  كشوور،  جمعيوت    محاسبه ميزان

هواي   بر اساس سرشماري سوال  9731مورد نياز سال 

 كشور براورد گرديدس  30و  9730

 

 بحث:
 13/0برابر 9731ميزان مرگ و مير خام استان در سال 

شده  در هزار نفر محاسبه گرديد س ميزان مرگ گزارش

ه علوم در اين سال از طرا معاونت بهداشتي دانشگا

بودس علت تفاوت  در هزار نفر  03/9پزشكي كرمانشاه 

واحد آمار دانشگاه  9719اين است كه تا قب  از سال 

طور جداگانه اقودام بوه    و معاونت بهداشتي هريك به

دليو  بوروز چنوين     كردندس بوه  ها مي جمع آوري داده

شده،  تصميم بر آن شد  هايي در آمارهاي ارائه تفاوت

ها تنهوا   سط  كشور جمع آوري دادهدر  9719ازسال

از طريت معاونت بهداشتي انيام گيرد س ميوزان مورگ   

در استان از ميزان براورده شده آن بوراي كشوور در   

اجتماعي  –همان سال بيشتر استس وضعيت اقتصادي

و بهداشتي نامناسب و وجود بعضي عوام  فرهنگوي  

واند ت ويژه در استان از عل  باالتر بودن اين ميزان مي

باشدس در مقايسه با ميزان مرگ و مير خوام جهوان در   

در هزار نفر( اين ميوزان در   1/1ميالدي ) 2111سال 

 (س 7استان كمتر است )

هاي دستگاه  ترين علت مرگ دراستان بيماري شايع

در هوزار نفر(كوه نسوبت بوه      1/9گردش خون بود )

باشدس بور اسواس    ( بيشتر مي77/9ميزان كشوري آن )

( 9119–17گزارش سازمان بهداشت جهاني )سومين 

هاي قلبي عروقي سوبب مورگ دوازده    ساالنه بيماري

شووندس در كشوورهاي    ميليون نفر در سراسر دنيا موي 

پيشوورفته و در كشووورهاي در حووال پيشوورفت  ايوون 

هاي بزرگسواالن   ها عام  حدود نيمي از مرگ بيماري

 برابر بوي  از  0/2هستندس مرگ و مير زودرس مردان 

هاي قلبي عروقوي   زنان است، اما در زنان نيز بيماري

موورگ و از كارافتووادگي بووه   عاموو   توورين  شووايع

هواي   روندس با اين تفاوت كه تظاهر بيمواري  شمارمي

( س در 9عروقوي در زنوان ده سوال توأخير دارد)     قلبي

ها در  % ك  مرگ 0/99در آمريكا،  9110بررسي سال 

اسووتس نتوواي   عروقووي بوووده هوواي قلبووي اثربيموواري

هاي كشورهاي اروپايي و آمريكاي جنوبي نيز  بررسي

دهنودس در ايون    ارقامي در همين حدود را نشوان موي  

كشورها شيوع عوام  خطر قلبي عروقوي و مورگ و   

اقتصوادي  -تور اجتمواعي   هاي پوايين  مير قلبي در رده

هواي بواالتر بووده     اي بي  از رده مالحظه طور قاب  به

 90ي غربي و جنوب غربي استس در كشورهاي آسيا

هواي   % از بيست ميليون مرگ ساالنه به بيماري 21تا 

هاي موجوود   شودس بررسي قلبي عروقي نسبت داده مي

حاكي از آن است كه در كشورهاي شرق مديترانوه و  

عروقي  هاي قلبي خاورميانه)از جمله ايران( نيز بيماري

شومار   يك مشك  عموده بهداشوتي و اجتمواعي بوه    

سرعت در حال افزاي  استس  كه ابعاد آن به رود، مي

عروقوي را   هاي قلبوي  هاي پراكنده نسبت مرگ بررسي

دهوودس  % نشووان مووي 90تووا  20در ايوون كشووورها 

هواي   هاي سريع اقتصادي و اجتماعي دهوه  دگرگوني

شوده    اخير در بسياري از كشورهاي اين منطقه سوبب 
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هواي قلبوي عروقوي     كه شيوع عوام  خطور بيمواري  

 (س 9اي داشته باشد) مالحظه   قاب افزاي

دومين علت شايع مرگ در استان، گروه سووان ،   

در ده هزار  3/3مسموميت و خود كشي گزارش شد )

درده هوزار نفور(    7/9نفر( كه از ميزان كشوري آن )

در ده هزار نفر(  1/1بيشتر است؛ اما از ميزان جهاني )

نوه  گا يكوي از منواطت شو    [و منطقه مديترانه شرقي 

سازمان بهداشت جهاني كه ايران نيز در ايون منطقوه   

هزار نفر( كمتر استس بوا ايون    در ده 1/1) ]قرار دارد

حال، ميزان بروز مرگ ناشي از حوادث غيرعمدي در 

ايران و استان بوي  از ميوزان براوردشوده آن بوراي     

طور عمده ناشوي   مديترانه شرقي استس اين فزوني به

ادث ترافيكي در ايوران و  از فزوني مرگ به علت حو

استان استس ميزان بروز حووادث ترافيكوي در ايوران    

تنها از ميزان آن در منطقه، بلكه از ميوزان متوسو     نه

(س مطابت آمارهاي منتشرشده 0جهاني نيز باالتر است)

% تمام مراجعات به مراكز بهداشتي درمواني   7حدود 

هاي ناشي از حوادث  وزارت بهداشت به علت آسيب

است و در بررسوي سوالمت بيمواري در ايوران      ودهب

هوا ناشوي از    % از معلوليوت  3/22شده كوه   مشخص

 (س  3حوادث مي باشد)

سومين علوت شوايع مورگ در اسوتان، عاليوم و      

در ده هزار نفر(، در  2/3بود) حاالت بد تعريف شده 

كه در كشور اين علت دومين علت شايع مورگ   حالي

هزار نفر(، اما ميزان آن در ده  1/3دهد) را تشكي  مي

در استان بي  از ميزان كشوري آن استس در مقايسوه  

با آمار جهاني، ميزان مرگ ناشي از اين عام  هوم در  

در ده  9/9استان و هم در كشور از ميزان جهاني آن )

ميالدي( بيشوتر اسوتس يوك     2111هزار نفر در سال 

مسووأله مهووم درخصوووص عاليووم و حوواالت بوود   

است كوه تعريوف دقيقوي بوراي آن      شده اين تعريف

 وجود ندارد و ضروري است با بررسي بيشتر علوت 

 (س 7گردد) ها ازنظرعلمي كامالً روشن مرگ

هوا و   چهارمين علت شايع مرگ در استان، سرطان

در ده هزار نفر(س اين  0/9ساير تومورها گزارش شد )

باشد، اموا   علت در كشور نيز چهارمين علت مرگ مي

در ده هوزار نفور( بيشوتر از     0/9استان )ميزان آن در 

باشودس طبوت    هزار نفور( موي   در ده7/7ميزان كشوري)

منابع منتشرشوده توسو  وزارت بهداشوت در سوال     

مورد مورگ در سراسور    910،033در ميموع  9730

كشور ثبت و گزارش گرديد س اين موارد بور اسواس   

گروه  93علت مرگ و مير تيزيه و تحلي  و در  901

هوا و سواير    ي شدندس براين اسواس، سورطان  بند طبقه

دادنودس   % علوت مورگ را تشوكي  موي     9/1تومورها 

شوده   ترديد، اين رقم مبين آمار واقعي موارد فوت بي

باشود و آموار نهوايي بوي  از ايون       ها نمي از سرطان

 (س 3حدود است)

پنيمين علوت شوايع مورگ در اسوتان و كشوور       

باشودس ميوزان    هاي قب  از زايمان مي تلفات و بيماري

در ده هزار نفر( بي   9/9داد اين ميزان در استان) رخ

در ده هزار نفر( استس در  3/9از ميزان آن در كشور )

مقايسه با آمار جهاني، ميزان مرگ ناشي از اين عام  

هم در استان و هم در كشور بيشتر از ميوزان جهواني   

وميور ناشوي از ايون     (س مرگ7هزار( بود) در ده 9آن )

اجتموواعي و سووط   –ت در وضووعيت اقتصوواديعلوو

 بهداشت پايين، بيشتر است س 

ميزان مرگ و مير ناشي از پن  علت شوايع مورگ   

در استان )دستگاه گردش خون, سوان ، مسموميت و 
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خودكشووي , عاليووم و حوواالت بوود تعريووف شووده , 

هواي   هاي قب  از زايمان( ازميوزان  ها و بيماري سرطان

ميزان مرگ و مير ناشي از ها بيشتر است و كشوري آن

هاي قب  از  عاليم و حاالت بد تعريف شده و بيماري

هاي جهاني آن نيز بيشتر اسوت،   زايمان حتي از ميزان

 يعني ميزان مرگ و مير ناشوي از دو علوت اخيور در    

 

استان نه تنها از ميزان كشوري , بلكه از ميزان جهاني 

مير خام  باشدس همچنين ميزان مرگ و آن نيز بيشتر مي

استان از ميزان كشوري آن بيشوتر اسوتس مطالعوات    

شودن علو  دقيوت بيشوتر بوودن       بيشتر براي روشون 

هاي اختصاصي علت مرگ در اسوتان, توصويه    ميزان

 گردد س   مي
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