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چکيده 

زمينه و هدف: مطالعة شاخص هاي مرگ ومير انساني تأثير به سزایي در برنامه ریزي نظام سالمت دارد. بنابراین، بررسي دقيق علل مرگ در هر دو 
سطح ملي و منطقه اي ضروري است. هدف این پژوهش بررسي موارد فوت انساني در استان آذربایجان غربي به منظور شناخت وضعيت موجود 

و کاستي هاي نظام ثبت مرگ استان بود.
روش بررس��ي: در این مطالعه توصيفي مقطعي، داده هاي تمام فوت ش��دگان استان در س��ال 1390 از معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و 
اداره کل پزشكي قانوني استان دریافت و علل فوت بر اساس طبقه بندي بين المللي بيماري ها کدگذاري شد. اطالعات جمعيتي و آمار رویدادهاي 
حياتي به ترتيب از س��امانه هاي اینترنتي مرکز آمار ایران و س��ازمان ثبت احوال کشور به دست آمد. بررسي داده ها با نرم افزار اکسل مایكروسافت 

انجام و نتایج گزارش شدند.
يافته ها: در سال 1390، 4/1% از جمعيت و 3/77% از فوت شدگان ایران مربوط به استان آذربایجان غربي بودند. در مجموع، 12440 رویداد مرگ 
)78/1 درصد از موارد فوت اس��تان( در س��امانه ثبت بهداشتي مرگ قيد شده بود. بيماري هاي قلبي عروقي شایع ترین علل مرگ بودند. از 1913 
مرگ بررس��ي ش��ده توسط پزشكي قانوني، 138 مورد طبيعي، 1230 مرگ غيرطبيعي و 7 مورد کالبدگشایي سفيد بود و در 538 مورد علت مرگ 

هنوز تحت بررسي قرار داشت.
نتيجه گيري: شاخص هاي مرگ و مير استان آذربایجان غربي کمابيش مشابه سایر نقاط کشور است. عدم ثبت یا ثبت غيردقيق رویدادهاي فوت، از 

جمله کاستي هاي اصلي نظام ثبت مرگ استان بودند. حل این مسائل نياز به راه اندازي سامانه یک پارچه ثبت فوت دارد.
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مقدمه

هدف و وظیفه اصلي نظام س��المت هر جامع��ه، تأمین، حفظ و ارتقاي 
سالمت است و در مجموع این به معناي مقابله و مبارزه با کلیه عوامل 
مخاطره آمیز براي س��المت یا س��لب کننده حیات انس��ان ها مي باش��د. 
در ای��ن می��ان، مرگ ب��ه دلیل آن ک��ه مهم ترین و ش��دیدترین نتیجه 
نامطلوب فقدان یا از دس��ت رفتن سالمت است و نیز به واسطه ماهیت 
قطعي و روش��ن خود، قابلیت باالیي براي س��نجش کمي دارد، لذا در 
محاس��بات آماري بخش س��المت مورد توجه ویژه ق��رار مي گیرد )1(. 

مطالع��ات مرگ ومیر به طور عام و بررس��ي علل م��رگ به طور خاص، 
در تصمیم گیري هاي مربوط به بهداش��ت عمومي و تعیین اولویت هاي 
س��المت هر منطقه یا کشور نقش مهمي ایفا مي کنند )2( علیرغم این 
اهمی��ت، فقط تعداد معدودي از کش��ورهاي اغلب توس��عه یافته، قادر 
به تولید اطالع��ات مرگ ومیر با دقت قابل قبول مي باش��ند )2(. مرگ 
تنها پدیده اي اس��ت که دولت ها نمي توانند بر آن متمرکز شده و زماني 
سیاس��ت کاهش و زماني دیگر سیاس��ت افزایش آن را در پیش گیرند، 
بلكه تالش و رویكردهاي اقتصادي، اجتماعي و بهداشتي تمام کشورها 
همواره در راس��تاي کاهش مرگ و افزایش طول عمر انس��ان ها بوده و 
هس��ت. مرگ یك واقعه حتمي و تجدیدناپذیر اس��ت که برخالف سایر 
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پدیده ه��اي جمعیتي، تمام افراد جامع��ه را در برمي گیرد )3(. بنابراین 
گ��ردآوري و تحلیل داده هاي مرگ ومیر مي تواند بیانگر وضعیت س��ایر 
شاخص ها و مؤلفه هاي تأثیرگذار بر بهداشت و سالمت افراد یك جامعه 

نیز باشد.
طبقه بن��دي علل بیماري ها و مرگ از اواس��ط ق��رن 19 میالدي مورد 
توج��ه فراینده اي قرار گرفت و در حال حاضر بس��یاري از کش��ورها بر 
اس��اس توصیه هاي سازمان بهداش��ت جهاني، از طبقه بندي بین المللي 
بیماري ه��ا (ICD) براي ثبت علل بیماري ها و مرگ اس��تفاده مي کنند. 
طبق ویرایش قبلي ای��ن کتب (ICD-9)، علل بیماري ها و مرگ به 17 
 (ICD-10:2008) ،گروه اصلي و بر اس��اس آخرین ویرایش در دسترس
علل بیماري ها و مرگ به 20 گروه اصلي تقس��یم مي ش��وند )4، 5( اما 
شاید بتوان در یك نگاه اجمالي تمام این علل را به سه دسته کلي الف( 
عوامل مس��ري )بیماري هاي عفوني و انگل��ي(، ب( بیماري هاي درون زا 
)بیماري هاي نشأت گرفته از داخل بدن مثل درگیري بافت ها یا اعضایي 
نظی��ر قل��ب و عروق، تنفس، گ��وارش، س��رطان ها و...( و ج( حوادث و 
س��وانح که ماهیتي متفاوت و مستقل دارند مثل آتش سوزي، سقوط از 
بلندي، بالیاي طبیعي همانند س��یل، طوفان، زلزله، آتشفش��ان، تلفات 
جنگ ها، مس��مومیت، خودکش��ي، دیگرکش��ي و پیامدهاي استفاده از 
وسایل نقلیه موتوري تقسیم بندي نمود )3(. چگونگي توزیع این علل با 
درجه توسعه یافتگي کشورها نیز ارتباط دارد به طوري که در کشورهاي 
توسعه نیافته، عوامل مسري و در کش��ورهاي توسعه یافته بیماري هاي 
درون زا شیوع بیشتري دارند. در کشورهاي در حال توسعه، مثل ایران، 
نیز به تدریج از بار عوامل مسري کاسته شده و بر شیوع دو دسته علل 

دیگر افزوده مي شود.
مطالع��ات مرگ ومیر با اهداف متفاوتي صورت مي گیرد اما همه ي آن ها 
در ی��ك نكته مش��ترک هس��تند و آن توجه به اهمی��ت موضوع مرگ 
در روند پیش��رفت کش��ورها اس��ت. بنابراین ش��ناخت دقیق وضعیت 
مرگ ومیر و تفاوت هاي س��ني و جنس��ي آن مي توان��د گامي در جهت 
توس��عه محسوب گردد چراکه مي توان با شناسایي علل و عوامل مرگ، 
راه کارهاي مناس��ب پیشگیرانه را برنامه ریزي و اجرا نمود )6(. اطالعات 
مربوط به تعداد مرگ هاي کشور و علل آن ها در موارد دیگري هم چون 
تعیی��ن حق بیمه س��المت، امید به زندگ��ي، پیش بیني هاي جمعیتي، 

برنامه ریزي هاي اقتصادي و اجتماعي و غیره نیز کاربرد دارند )7(.
در کشور ما دو منبع عمده براي تولید اطالعات ثبتي مرگ وجود دارد. 
نخس��ت »سامانه ثبت مدني« که س��ازمان ثبت احوال متولي آن است 
و مس��ئولیت قانوني ثبت چهار روی��داد مهم زندگي یعني تولد، ازدواج، 
طالق و مرگ را بر عهده دارد. دوم: »سامانه ثبت بهداشتي« که توسط 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي از س��ال 1376 ایجاد شده 
و موارد مرگ در آن بر حس��ب علت، س��ن، جنس و محل زندگي ثبت 
مي شود )2(. اطالعات حاصل از سرشماري هاي عمومي نفوس و مسكن 
نی��ز در برآورد و پیش بین��ي مؤلفه هاي جمعیت��ي از جمله مرگ حائز 

اهمیت هستند.

ب��ا توجه ب��ه اهمی��ت تحقی��ق در م��ورد ش��اخص هاي مرگ ومیر در 
سیاست گذاري و برنامه ریز هاي سالمت محور، پژوهش گران این مطالعه 
ت��الش نمودند تا با تلفیق تمام داده ه��ا، آمارها و اطالعات موجود قابل 
دسترس، سیماي دقیق تري از وضعیت مرگ  در استان آذربایجان غربي 

و نقاط قوت و ضعف نظام فعلي ثبت مرگ را ارائه نمایند.

روش بررسي

این مطالعه توصیفي مقطعي پس از کس��ب تأییدیه ش��وراي نظارت بر 
پایان نامه ها و کمیته اخالق معاونت تحقیقات و فناوري دانش��گاه علوم 
پزش��كي ارومیه به اجرا درآمد. در مرحله اول داده هاي مربوط به تمام 
فوت ش��دگان اس��تان آذربایجان غربي در س��ال 1390 هجري شمسي 
MS- مس��تخرج از نرم افزار »ثبت بهداش��تي فوت« در قالب یك فایل
Excel از معاونت بهداش��تي دانش��گاه علوم پزشكي ارومیه اخذ گردید. 

فایل مذکور حاوي 12511 رکورد بود که با بررسي دقیق یكایك آن ها 
مشخص شد که 71 رکورد )مربوط به شهرستان هاي میاندواب و نقده( 
دو یا چند قس��مت ش��ده  بودند که پس از اص��الح، در نهایت داده هاي 
12440 مورد کل فوت ش��دگان اس��تان به دست آمد. هر رکورد حاوي 
فیلده��اي مربوط به هویت )نام، نام خانوادگ��ي، نام پدر، جنس، تاریخ 
تولد، س��ن، گروه سني، شماره شناسنامه، کد ملي(، فیلدهاي مربوط به 
محل س��كونت )استان، شهرس��تان، آدرس پستي(، فیلدهاي مربوط به 
فوت )اس��تان، شهرس��تان  و محل فوت، تاریخ فوت، منبع اعالم کننده 
ف��وت، صادر کننده گواهي ف��وت، صادر کننده ج��واز دفن، علت فوت 
و گ��روه عل��ت فوت( بود. علل مرگ تعیین ش��ده بر اس��اس گروه هاي 
اصلي عل��ل فوت ICD-10:2008 )4( کدگذاري ش��د. در مرحله بعد، 
آمار ماهیانه مربوط به متوفیان بررسي شده توسط مراکز پزشكي قانوني 
در س��ال 1390، با پیگیري فراوان از اداره کل پزش��كي قانوني اس��تان 
آذربایجان غربي دریافت گردید. آمار رویدادهاي فوت ثبت شده توسط 
واحدهاي تابعه ثبت احوال اس��تان از س��امانه اینترنتي س��ازمان ثبت 
احوال کشور )8( و اطالعات جمعیتي استان بر اساس نتایج سرشماري 
عمومي نفوس و مسكن سال 1390 از سامانه اینترنتي مرکز آمار ایران 
)9( اس��تخراج شد. پس از بررس��ي و تطبیق دقیق داده هاي گردآوري 
ش��ده، نتایج با اس��تفاده از آماره هاي توصیفي هم چون بازه و میانگین 
س��ني و درصد و نیز ج��داول فراواني گزارش گردید. پژوهش��گران در 
تمام��ي مراح��ل تحقیق به اصول و مباني اخ��الق در پژوهش متعهد و 
مقید بودند و نتایج نهایي بدون ذکر مش��خصات هویتي اش��خاص فوت 

شده یا پزشكان صادر کننده گواهي فوت و جواز دفن گزارش گردید.

يافته ها

در سال 1390، اطالعات 12440 مورد فوت در استان آذربایجان غربي 
توس��ط واحدهاي تابعه معاونت بهداش��تي دانشگاه علوم پزشكي شامل 
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هفده ش��بكه بهداشت و درمان شهرس��تان در »سامانه ثبت بهداشتي« 
درج ش��ده بود. بازه سني فوت ش��دگان از صفر تا 116 سال و میانگین 
س��ني آنان 60/48 با انحراف معیار 27/08 س��ال بود. 56/56 درصد از 
فوت شدگان )7036 مورد( مذکر با میانگین سني 58/9و انحراف معیار 
21/13 سال و 43/5 درصد )5379 مورد( مؤنث با میانگین سني 62/8 
و انحراف معیار 19/23 س��ال بودند. در تمام روزهاي س��ال موارد فوت 
وجود داش��ت و ب��ه طور میانگین روزانه 34/08 مورد مرگ در اس��تان 
رخ داده بود. توزیع فراواني مرگ برحس��ب جنسیت در گروه هاي سني 

مختلف در جدول شماره 1 نشان داده شده است.
از نظ��ر مح��ل س��كونت، در 20 م��ورد )0/16 درصد( محل س��كونت 
فوت ش��دگان خ��ارج از اس��تان آذربایج��ان غربي )یك م��ورد خارج از 
کش��ور، 19 مورد سایر اس��تان ها( بود. هم چنین در 108 مورد )0/87 
درصد(، فوت خارج از اس��تان به وقوع پیوس��ته بود )103 مورد س��ایر 
اس��تان هاي کشور و 5 مورد خارج از کش��ور( ؛ به عبارت دیگر ساکنان 
اس��تان آذربایجان غربي به دلیل مسافرت یا سكونت در خارج از استان 
)یا خارج کش��ور( فوت ش��ده و جنازه آنان جهت طي تشریفات اداري 
و قانوني کفن و دفن به داخل اس��تان منتقل و در آمار اس��تان به ثبت 

رسیده بود.
تعداد 6915 نفر )55/6 درصد( از افراد فوت شده ساکن مناطق شهري 
و 5525 نف��ر )44/4 درصد( س��اکن مناطق روس��تایي اس��تان بودند. 
بیش��ترین فراواني محل وقوع فوت در درون استان مربوط به شهرستان 
ارومیه و کم ترین آن مربوط به شهرس��تان چایپاره بود )جدول ش��ماره 

.)2
بر اساس نتایج سرشماري سال 1390 جمعیت مردان استان 1555127 
نفر و جمعیت زنان استان 1525449 نفر و در مجموع 3080576 نفر 
)4/1% جمعی��ت کش��ور( بود که با فرض این ارق��ام به عنوان جمعیت 

وسط سال، بر اساس داده هاي »سامانه ثبت بهداشتي«، نرخ مرگ ومیر 
)Mortality rate( براي مردان 4/52 در هزار، براي زنان 3/53 در هزار و 
براي کل جمعیت 4/04 در هزار محاسبه گردید. توزیع جغرافیایي نرخ 
مرگ و میر در س��ال 1390 به تفكیك شهرستان هاي استان در جدول 
ش��ماره 2 نشان داده شده اس��ت.  هم چنین توزیع فراواني علل اصلي 
فوت در استان به تفكیك جنسیت و میانگین سني در جدول شماره 3 

و توزیع فراواني محل فوت در جدول شماره 4 نشان داده شده است. 
نتایج این مطالعه نش��ان داد که پزش��كان ش��اغل در بیمارستان ها اعم 
از دولتي یا خصوصي38/61 درصد )4803 مورد(، پزش��كان شاغل در 
مراکز بهداش��تي و درماني روس��تایي و ش��هري20/14 درصد )2506 
مورد(، پزشكان شاغل در بخش خصوصي18/17 درصد )2260 مورد(، 
واحدهاي تابعه پزش��كي قانوني استان 15/38 درصد )1913 مورد( از 
گواهي هاي فوت و مجوزهاي دفن را صادر کرده بودند و در 7/70 درصد 
)958 مورد( مرجع صادر کننده گواهي فوت و جواز دفن نامشخص بود.
طبق آمار س��ازمان ثبت احوال کش��ور، تعداد 62289 واقعه والدت در 
س��ال 1390 در اس��تان آذربایجان غربي به ثبت رس��یده بود )10(. با 
در نظ��ر گرفتن این رقم و تعداد فوت ش��دگان مندرج در جدول 1، در 
س��ال 1390 میزان مرگ ومیر نوزادان استان 4/85 در هزار تولد زنده، 
میزان مرگ ومیر اطفال زیر یك سال، 7/34 در هزار تولد زنده و میزان 
مرگ ومیر کودکان زیر 5 س��ال، 9/62 در هزار تولد زنده محاس��به شد. 
معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي ارومیه در سال نامه آماري سال 
1390 خ��ود این ارقام را به ترتیب 9/3، 13 و 16/2 در هزار تولد زنده 

اعالم کرده است )11(.
تحلیل داده هاي آماري اداره کل پزشكي قانوني استان آذربایجان غربي 
نیز حاکي از آن بود که در سال 1390، تعداد 1913 مورد فوت، توسط 
واحدهاي تابعه پزش��كي قانوني مورد بررس��ي قرار گرفته بود که از این 

جدول 1. توزيع فراواني موارد فوت استان آذربايجان غربي در سال 1390 به تفکيک جنس و سن

گروه سني

جنسیت
كل

نامشخصمونثمذكر

%تعداد%تعداد%تعداد%تعداد

3222/62261/8140/115624/5قبل از تولد )مرده زایي(

1641/31301/070/063012/4نوزادي )0 تا 28 روز(

29810/7750/6001561/2 روز تا 1 سال

850/7570/5001421/4بیش از 1 تا 5 سال

870/7580/5001451/1بیش از 5 تا 15 سال

127310/26425/100191515/3بیش از 15 تا 50 سال

502440/4419133/740/03921974/1بیش از 50 سال

703656/6537943/2250/212440100جمع

محمد مجيدي و همكاران



196

مجله پزشكي قانوني ایران / دوره 22، شماره  3،   پایيز 95 

تعداد، 75/9 درصد )1452 مورد( مذکر، 24 درصد )459 مورد( مؤنث 
و 0/1 درصد )2 مورد( جنس��یت نامش��خص داشتند. طبق بررسي هاي 
پزشكي قانوني، علت فوت 138 مورد )7/2 درصد( از اجساد بررسي شده 
طبیع��ي، 1230 م��ورد )64/3 درصد( غیرطبیع��ي، 538 مورد )28/1 
درصد( ت��ا زمان دریافت داده ها »تحت بررس��ي و آزمایش« بود. در 7 
مورد )0/4 درصد( نیز علیرغم تمام بررسي هاي تشخیصي اعم از معاینه 
و کالبدگش��ایي جس��د و انجام آزمایش هاي الزم، علت مرگ تشخیص 
داده نش��ده بود )کالبدگشایي س��فید(. از 138 مورد مرگ طبیعي، 69 
م��ورد )50 درص��د( مربوط ب��ه بیماري هاي قلبي و عروق��ي، 20 مورد 
بیماري ه��اي عفوني، 14 مورد س��رطان، 10 م��ورد بیماري هاي مغز و 
اعصاب و مابقي شامل بیماري هاي ریوي، گوارشي، کلیوي، کهولت سن 

و غی��ره بودند. در میان عوامل غیرطبیعي نیز س��وانح رانندگي با 648 
م��ورد )508 مرد و 140 زن( ش��ایع ترین علت و برخي از علل دیگر به 
ترتیب فراواني شامل سوختگي )89 مورد(، مسمومیت و عوارض ناشي 
از مواد مخدر )70 مورد(، سقوط از بلندي )51 مورد(، غرق شدگي )24 

مورد( و برق گرفتگي )15 مورد( بودند.
بر اس��اس آمار منتشر شده در س��امانه اینترنتي س��ازمان ثبت احوال 
کش��ور، در س��ال 1390 در کل کشور 422133 مورد فوت و در استان 
آذربایج��ان غربي 15929 مورد فوت در »س��امانه ثبت مدني« به ثبت 
رسیده بود که از لحاظ جنسیتي 8746 نفر )54/9 درصد( مرد و 7183 
نف��ر )45/1 درص��د( زن و از لحاظ محل س��كونت 10220 نفر )64/2 
درصد( س��اکن ش��هر، 5382 نفر )33/8 درصد( س��اکن روستا و محل 

جدول 2. توزيع جغرافيايي نرخ مرگ و مير سال 1390 به تفکيک شهرستان هاي استان آذربايجان غربي

جمعیت*شهرستان ها
نرخ مرگ**محل سكونتمحل فوت

)در هزار نفر(%تعداد%تعداد

963738368229/6349028/053/62ارومیه

354309177614/3176414/184/98خوي

1925918126/58937/184/64سلماس

2606288126/58206/593/15میاندواب

2155297906/47906/353/67مهاباد

2246286134/96204/982/76بوكان

1216026014/86074/884/99نقده

1115905064/15134/124/60سردشت

888634273/44063/264/57ماكو

911134003/24593/705/04شاهین دژ

1236393733/04063/263/28پیرانشهر

781223693/03963/185/07تكاب

463982572/12582/075/56چالدران

420712542/02512/025/97پلدشت

525192502/02692/165/12شوط

700302442/03182/564/54اشنویه

432061661/31601/303/70چایپاره

-01080/9190/15سایر استان ها

-000/010/01تركیه

308057612440100124401004/04مجموع

* جمعیت برگرفته از نتایج سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1390 سامانه مرکز آمار ایران
Mortality rate **
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سكونت 327 نفر )2 درصد( نامشخص بود.
طب��ق آمار »س��امانه ثب��ت مدن��ي« در س��ال 1390، 3/77 درصد از 
فوت هاي ثبت ش��ده کشور متعلق به استان آذربایجان غربي بوده است. 
هم چنین، با در نظر گرفتن 12440 مورد فوت ثبت ش��ده در »سامانه 
ثبت بهداش��تي« و مقایس��ه آن با آمار »س��امانه ثبت مدني«، پوشش 
ثبت مرگ به وس��یله واحدهاي تابعه معاونت بهداشتي دانشگاه در کل 
جمعیت اس��تان آذربایجان غربي78/1% محاسبه شد. این پوشش براي 
م��ردان 80/4 درصد، براي زنان 74/9 درصد، در مناطق ش��هري67/7 

درصد و در مناطق روستایي102/7 درصد بوده است.
هم چنین با لحاظ آمار »س��امانه ثبت مدني«، نرخ مرگ ومیر در س��ال 

1390 در استان آذربایجان غربي براي مردان 5/62 در هزار، براي زنان 
4/71 در هزار و براي کل جمعیت 5/17 در هزار محاسبه شد.

بحث

بر اس��اس نتایج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1390، %4/1 
از جمعیت کشور متعلق به استان آذربایجان غربي بود )9( در حالي که 
در همان سال، 3/77% از فوت هاي ثبت شده توسط سازمان ثبت احوال 
کش��ور مربوط به این استان بوده اس��ت )8(. دالیل این امر را مي توان 
»پایین بودن نرخ خام مرگ ومیر در اس��تان آذربایجان غربي در مقایسه 

جدول 3. توزيع فراواني علل اصلي فوت استان آذربايجان غربي در سال 1390 به تفکيک جنسيت و ميانگين سني

ICD علت فوتفصل
فراواني

میانگین سني
جنسیت

نامشخصزنمرددرصدتعداد

بیماري هاي دستگاه گردش خون )قلب و 9
549844/2071/81288626084عروق(

195015/6864/4312127380نئوپالسم ها )سرطان ها و تومورها(2

8516/8468/754563950بیماري هاي دستگاه تنفسي10

7395/9437/405781610حوادث مربوط به حمل و نقل19

6725/400/0237328217اختالالت دوران پري ناتال )حول تولد(16

4503/6282/192272230بیماري هاي رواني و اختالالت رفتاري5

3402/7338/01254860حوادث غیرعمدي )غیرترافیكي(20

3202/576/191591574ناهنجاري هاي مادرزادي و كروموزومي17

2872/3167/711191680بیماري هاي غدد، تغذیه و متابولیک4

2842/2852/671611230بیماري هاي دستگاه گوارش11

2181/7567/661031150بیماري هاي دستگاه اداري تناسلي14

1971/5863/52103940بیماري هاي دستگاه عصبي6

1771/4248/18134430سایر و نامشخص-

1271/0232/6170570خودكشي20

830/6755/8953300بیماري هاي عفوني و انگلي1

790/6432/2065140خشونت به وسیله دیگران20

520/4258/9030220بیماري هاي دستگاه خون ساز و ایمني3

430/356223200بیماري هاي پوست و بافت زیرجلدي12

410/3384/2916250عالیم و حاالت بد تعریف شده و مبهم18

بیماري هاي سیستم عضالني اسكلتي و 13
270/2162/7014130بافت همبند

50/0428/2050بیماري هاي بارداري، زایمان و نفاس15

1244010060/487036537925مجموع
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با میانگین کشوري«، »عدم ثبت کامل موارد فوت در استان« یا تلفیقي 
از این دو علت تلقي نمود. کم ش��ماري، کم ثبتي، دیرثبتي یا عدم ثبت 
وقایع فوت در کش��ور ما یكي از مش��كالت عمده نظام ثبت مرگ  است. 
س��ازمان ثبت احوال با تالش هاي خود در س��الیان اخیر موفق به ثبت 
بیش از 98 درصد وقایع والدت در کش��ور شده است اما در زمینه ثبت 
به موقع وقایع فوت، توفیق چنداني نداش��ته است )12(. بر اساس اعالم 
سازمان ثبت احوال کشور، فقط حدود سه چهارم موارد فوت ثبت شده 
در س��ال 1385، مربوط به همان س��ال و یك چهارم مابقي مربوط به 
فوت ش��دگان س��نوات قبل بوده  اند )8، 12(. اهمیت ندادن یا عدم نیاز 
م��ردم به ثبت به موقع وقایع فوت و یا سوءاس��تفاده از مدارک ش��خص 
متوف��ي براي برخورداري از مزایاي اجتماعي، مي تواند از علل عدم ثبت 
به مو قع وقایع فوت در کش��ور باش��د، لذا وضع قوانین سخت گیرانه در 
این مورد و برخورد متناس��ب با تخلفات احتمالي، شاید بتواند وضعیت 

موجود را بهبود بخشد.
هرچن��د آم��ار س��ازمان ثبت احوال کش��ور نی��ز گویاي ارق��ام واقعي 
فوت ش��دگان اس��تان نیس��ت لیكن به فرض صحت این آمار، پوش��ش 
ثبت بهداش��تي مرگ در استان آذربایجان غربي در سال 1390، 78/1 
درصد بوده اس��ت. بر اساس منابع موجود، در سال 1385 معیار وزارت 
بهداش��ت ثبت بیش از 70 درصد وقایع فوت بوده اس��ت )2(. میانگین 
پوش��ش ثبت بهداش��تي مرگ در جمعیت باالي پنج س��ال کشور، در 
فاصل��ه زماني 1380 تا 1383، در یك مطالعه حدود 76 درصد گزارش 
شده است )13(. در مطالعه دیگري، ساساني پور پوشش ثبت مرگ ومیر 
بزرگ ساالن بیش از 5 سال استان هاي مرکزي و بوشهر در سال 1385 
را ب��ه ترتیب 87/7 درص��د و 80/9 درصد گزارش کرده اس��ت )2(. با 
عنایت به این که پوش��ش ثبت بهداش��تي مرگ ومیر در مطالعه ما براي 

کل جمعیت اس��تان محاسبه شده، لذا عملكرد واحدهاي تابعه معاونت 
بهداش��تي دانشگاه علوم پزشكي ارومیه در این مورد در حد قابل قبول 
بوده اس��ت. در مطالعه ساس��اني پور )2(، پوش��ش ثب��ت مرگ ومیر به 
تفكیك مناطق روس��تایي و شهري محاسبه نشده بود لیكن درصد ثبت 
وقایع مرگ زنان کم تر از مردان گزارش ش��ده است )در استان مرکزي 
براي مردان: 99/8 درصد و براي زنان: 76/5 درصد و در اس��تان بوشهر 
براي م��ردان: 91/3 درصد و براي زنان: 70 درصد(. در مطالعه دیگري 
)14(، پوشش ثبت مرگ مردان در تمام استان هاي کشور بیش از زنان 
گزارش شده اس��ت. در مطالعه ما نیز پوشش ثبت مرگ مردان )80/4 
درصد( بیش از زنان )74/9 درصد( به دس��ت آمد که با مطالعات دیگر 
س��ازگاري دارد. در مطالعه ما، پوش��ش ثبت مرگ در مناطق روستایي 
اس��تان کامل )102/7 درصد( و در مناطق شهري پایین )67/7 درصد( 
بود لذا ضروري به نظر مي رس��د که مسئوالن محترم بهداشتي دانشگاه 
در آین��ده تمرک��ز فعالیت هاي خود را بر بهبود پوش��ش ثبت مرگ در 

مناطق شهري استان متمرکز سازند. 
بررس��ي روند تغییرات مرگ  در جهان در دو قرن اخیر، نشانگر کاهش 
چش��مگیر نرخ خام مرگ در بسیاري از کشورهاي دنیا است. ایران نیز 
از این قاعده مس��تثني نبوده و نرخ خام مرگ کش��ور از 32/8 در هزار 
نفر در س��ال 1300 به 5/8 در هزار نفر در س��ال 1385 رس��یده است 
)15(. نرخ خام مرگ اس��تان آذربایجان غربي در سال 1385، 5/19 در 
1000 نفر جمعیت بوده و براي س��ال 1390 این رقم براي کل کش��ور 
ب��ه ط��ور میانگین 5/5 در هزار برآورد ش��ده ب��ود )15(. در مطالعه ما 
)1390( این رقم بر اس��اس آمار معاونت بهداش��تي، 4/04 در هزار و بر 
اساس آمار فوت شدگان اعالمي سازمان ثبت احوال )8(، 5/17 در هزار 
به دس��ت آمد که رقم دوم با پیش بیني هاي قبلي هماهنگي بیش��تري 

دارد )17-15(.
همان طور که در قس��مت نتایج عنوان ش��د بین ش��اخص هاي مربوط 
به میزان هاي مرگ کودکان محاس��به ش��ده در مطالعه ما و ارقام اعالم 
ش��ده توسط معاونت بهداشتي دانشگاه مغایرت هایي وجود دارد. به نظر 
مي رسد عامل اصلي مخدوش گر شاخص هاي اعالمي معاونت بهداشتي، 
تلفیق موارد مرده زایي با آمار س��ایر موارد مرگ است. با توجه به این که 
ش��رط ضروري م��رگ، زنده به دنی��ا آمدن اس��ت )18(، بنابراین براي 
محاسبه شاخص هاي مرگ کودکان، مي بایست فقط تعداد فوت شدگان 
زنده متولدش��ده لحاظ گردد و آمار موارد مرده زایي و سقط تحت هیچ 
ش��رایطي در محاسبه این شاخص ها لحاظ نش��ده و هر یك به صورت 
جداگانه گردآوري و گزارش شوند. لذا پیشنهاد مي گردد این موضوع در 
محاسبه شاخص هاي مرگ اطفال در سالیان آتي مورد توجه قرار گیرد. 
در بررس��ي ما 56/6% فوت شدگان مذکر و 43/2% مونث بودند که این 
امر با نتایج سایر مطالعات سازگاري دارد که همواره فوت مردان را بیش 

از زنان گزارش نموده اند )2، 3، 8، 17، 23-19(.
در این بررس��ي، پنج علت ش��ایع مرگ در اس��تان آذربایجان غربي در 
س��ال 1390 به ترتیب ش��یوع عبارتند بودن��د از: بیماري هاي قلبي و 

جدول 4. توزيع محل مرگ فوت ش��دگان اس��تان آذربايجان 
غربي در سال 1390

درصدتعدادمحل فوت

556644/7منزل

554444/6بیمارستان

10298/3سایر

2261/8نامشخص

400/3آسایشگاه

330/3مركز درمان سرپایي

20مركز جراحي محدود

12440100مجموع
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عروقي، س��رطان ها، بیماري هاي ریوي، ح��وادث مربوط به حمل و نقل 
و اخت��الالت حول تولد. این یافته ها مش��ابه نتای��ج برخي گزارش هاي 
داخلي در س��الیان اخیر اس��ت )1، 3، 13، 15، 18، 20، 21(. کش��ور 
ایران در چند دهه اخیر ش��اهد بهبود چشمگیر بسیاري از شاخص هاي 
س��المت بوده و با ارتقاي س��طح بهداش��ت، اس��تفاده از آب آشامیدني 
سالم، تش��خیص و درمان به موقع امراض، پیوسته از شیوع بیماري هاي 
عفوني و انگلي کاس��ته ش��ده و به دالیلي چون افزایش میانگین عمر، 
گس��ترش شهرنش��یني، تغییر عادات غذایي جامع��ه، افزایش تماس با 
آالینده هاي زیس��ت محیطي، گسترش مصرف دخانیات، افزایش وسایل 
نقلیه و زندگي کم تحرک ماشیني، به طور دائم بر بار بیماري هاي قلبي 
و عروقي، ریوي، س��رطان ها و س��وانح ترافیكي افزوده شده است. روند 
فعلي این حقیقت را آش��كار مي س��ازد که از این پ��س، بهبود وضعیت 
س��المت جامعه مستلزم تالش هاي بس��یار زیادي خواهد بود و اولویت 
اول س��المت باید به سمت پیشگیري از بیماري ها، ترویج سبك زندگي 
س��الم، ورزش و تحرک بدني، اس��تفاده از رژیم هاي غذایي کم چرب و 
کم کالري، کاهش مصرف دخانیات، کنترل فشارخون و رانندگي ایمن و 

کم خطر و مسایلي از این قبیل معطوف گردد.
یكي دیگر از مش��كالت فعلي نظام ثبت مرگ در کشور و به تبع آن در 
اس��تان آذربایجان غربي، عدم آگاهي و توجه پزش��كان به تعیین دقیق 
عل��ل ف��وت و درج صحی��ح آن در گواهي هاي فوت مي باش��د. تاکنون 
دوره ها و کارگاه هاي آموزش��ي بسیاري در سرتاسر کشور براي پزشكان 
برگزار ش��ده است ولي واقعیت این است که تعیین علت فوت بر اساس 
دس��ته بندي هاي کلي ICD سود چنداني ندارد )19( و لذا تمرکز اصلي 
وزارت بهداش��ت باید به س��مت آموزش صحیح دانش��جویان پزشكي و 
پزشكان جهت ارتقاي کیفیت تعیین علل فوت و درج آن در گواهي هاي 
فوت مطابق با کدهاي طبقه بندي بین المللي بیماري ها )ICD( معطوف 

گردد.
به طور کلي در کش��ور ما حدود 40 درصد مرگ ها در بیمارس��تان رخ 
مي دهد )19(. در مطالعه ما نیز این رقم 38/61% به دست آمد؛ بنابراین 
آموزش پزش��كان شاغل در بیمارس��تان ها، به ویژه پزشكان عضو هیأت 
علمي دانش��گاه، مي تواند تأثیر به س��زایي در بهبود کیفیت تعیین علل 

فوت داشته باشد.
یكي دیگر از مشكالت شناسایي شده »سامانه ثبت بهداشتي فوت« در 
مطالعه ما، عدم ورود مشخصات دقیق پزشكان صادر کننده گواهي فوت 
و ج��واز دفن به نرم افزار رایانه اي علیرغم مش��خص بودن این اطالعات 
بود. چنانچه اطالعات پزش��كان با دقت ب��ه نرم افزار وارد گردد، معاونت 
بهداش��تي دانش��گاه به راحتي قادر خواهد بود پزشكاني را که اقدام به 
صدور گواهي هاي فوت و جواز دفن بیش��تري مي نمایند شناسایي کرده 
و از طریق برگزاري کارگاه هاي آموزشي براي این گروه هدف، اثربخشي 
دوره هاي آموزش��ي را باال ببرد. به عنوان مثال، براي پژوهشگران جالب 
توج��ه بود ک��ه علیرغم عدم ورود کام��ل اطالعات، بی��ش از 8 درصد 
گواهي هاي فوت شهرس��تان ارومیه در س��ال 1390 فقط توس��ط یك 

همكار پزشك عمومي صادر شده بود.
از دیگر مش��كالت نظام ثبت مرگ استان، فرایند نامناسب گردآوري و 
ارس��ال آمار پزشكي قانوني بود. در زمان مطالعه ما، آمار ماهیانه اجساد 
مورد بررس��ي مراکز پزش��كي قانوني شهرس��تان ها به صورت یك فایل 
رایانه اي )در قالب اکس��ل( به اداره کل پزش��كي قانوني اس��تان ارسال 
مي ش��د که پس از جمع بندي و تلفیق آمار شهرستان ها در همان قالب 
و به صورت ماهیانه به س��ازمان پزشكي قانوني کشور ارسال مي گردید. 
به نظر مي رس��د وضعیت مشابهي در سراس��ر کشور حكم فرما باشد. به 
نظر مي رسد فرآیند کنوني گردآوري و ارسال آمار که در آن جمع بندي 
توس��ط کارشناس��ان آم��ار ادارات کل پزش��كي قانوني اس��تان صورت 
مي گیرد، ممكن است توام با خطاي انساني باشد. عالوه بر آن در بیش 
از یك چهارم موارد ارجاع جس��د به پزش��كي قانون��ي، بعد از معاینه و 
کالبدگشایي اولیه، علت فوت قابل تشخیص نبوده است. هرچند این امر 
یك روند عادي در کار پزشكي قانوني است و تعیین علت فوت مستلزم 
نمونه ب��رداري و آزمایش ه��اي تكمیلي آسیب شناس��ي، سم شناس��ي و 
سرولوژي و حتي مطالعه و بررسي پرونده کیفري متوفي مي باشد و گاه 
تعیین علت فوت چند ماه تا چند سال به درازا مي انجامد لیكن مشكل 
این اس��ت که پس از مش��خص ش��دن علت فوت، نتیجه نه در سیستم 
ثبت مرگ پزش��كي قانوني و نه در سیس��تم ثبت مرگ بهداشتي وارد 
یا تصحیح نمي گردد. لذا ضروري به نظر مي رس��د که س��ازمان پزشكي 
قانوني کشور یك بانك اطالعاتي کشوري براي ورود جداگانه مشخصات 
هر فرد متوفي ارجاعي به آن سازمان طراحي نماید، تا با ثبت اطالعات 

تك تك فوت شدگان، به آمار صحیح و قابل اعتمادي دست یابد. 
نكته دیگر این که برخي از فوت شدگان استان آذربایجان غربي، ساکنان 
س��ایر استان ها بودند و اجس��اد آن ها پس از بررسي هاي الزم به خارج 
اس��تان منتقل مي ش��د و در آمار فوت شدگان اس��تان ثبت نمي گردید. 
عكس این پدیده نیز دیده مي ش��ود به طوري که اجس��اد فوت شدگان 
ساکن استان آذربایجان غربي به هنگام فوت در خارج استان، به داخل 
اس��تان انتقال یافته و اطالعات آنان در »س��امانه هاي ثبت بهداشتي و 
مدني« استان ثبت مي گردد. این امر نیز مي تواند یكي از دالیل مغایرت 
جزئي آمارهاي پزش��كي قانوني و معاونت بهداشتي دانشگاه باشد. نمود 
عیني این قضیه را مي توان در مغایرت آمار فوت شدگان حوادث مربوط 
به حمل و نقل معاونت بهداش��تي )733 نفر( و پزش��كي قانوني )648 
نفر( مشاهده نمود. از آنجا که تقریباً تمام فوت شدگان حوادث رانندگي 
توس��ط پزشكي قانوني بررسي مي شوند، لذا مي توان چنین پنداشت که 
برخي از اجساد مورد بررسي پزشكي قانوني مربوط به سایر استان ها بوده 
و هم چنین همه س��اله تعداد قابل توجهي از ساکنان استان آذربایجان 
غربي نیز در خارج از اس��تان دچار س��انحه تصادف رانندگي مي شوند و 
گاه فوت مي نمایند که بررس��ي چنین اجس��ادي توسط پزشكي قانوني 
محل وقوع حادثه انجام و س��پس جنازه ها به داخل استان حمل و دفن 
مي شوند و این موارد در آمار پزشكي قانوني استان منعكس نمي گردد.

در آم��ار اعالم��ي اداره کل ثبت احوال )8( نیز ای��ن نكته مبهم بود که 
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آیا آمار فوت ش��دگان اعالمي توس��ط آن س��ازمان، همگ��ي مربوط به 
فوت شدگان سال 1390 بودند و یا تعدادي از آن ها فوت شدگان سنوات 
گذش��ته بودند که در س��ال 1390 در آن سازمان به ثبت رسیده اند که 
در فرض اخیر، برخي از نتایج این پژوهش مثاًل در مورد درصد پوشش 

ثبت بهداشتي مرگ نیاز به بازنگري و اصالح خواهد داشت.

نتيجه گيري و پيشنهادات

یكي از مش��كالت اجرایي این پژوهش، عدم امكان دسترس��ي آسان به 
داده هاي آماري پزش��كي قانوني بود و ضرورت دارد مس��ئوالن محترم 
س��ازمان پزش��كي قانوني با اتخ��اذ تدابیري، امكان دس��تیابي آس��ان 
پژوهش��گران به داده ها و اطالعات آن س��ازمان را بیش از پیش فراهم 

آورند.
از دیگر مش��كالت نظام ثبت مرگ  کش��ور، فقدان یك پایگاه اطالعاتي 
منس��جم براي ثبت و دسترسي به آمار و اطالعات دقیق و روشن مرگ 
اس��ت. علیرغم تالش انجام ش��ده توس��ط نهادهاي ذي رب��ط، هنوز از 
وضعیت آرماني که همانا تعیین دقیق علل فوت و پوش��ش کامل ثبت 
مرگ اس��ت، فاصله بس��یار داریم به طوري که سازمان بهداشت جهاني 

نیز ایران را به عنوان یكي از کشورهاي با کیفیت ثبت مرگ ضعیف در 
نظر گرفته اس��ت. به نظر پژوهشگران ضرورت دارد که وزارت بهداشت 
ب��ه عنوان متولي اصلي س��المت جامعه در درجه اول پوش��ش و دقت 
ثبت داده هاي مرگ نظام ثبت بهداش��تي به ویژه در مناطق ش��هري را 
بهبود ببخش��د و در مرحله بعد با هماهنگي سایر سازمان ها و نهادهاي 
مس��ئول از جمله س��ازمان پزشكي قانوني کشور، س��ازمان ثبت احوال 
کش��ور و مرکز آمار ایران، اقدام به تأس��یس یك سامانه یك پارچه ثبت 
 ICD مرگ در کش��ور نماید. اهمیت قائل شدن به کاربرد دقیق کدهاي
براي تعیین علل بیماري یا فوت مي تواند نقش مؤثري در بهبود کیفیت 

داده ها و اطالعات مرگ  داشته باشد.

تشكر و قدرداني
نویسندگان مراتب تقدیر و تشكر خود را از همكاري آقایان دکتر کامران 
دهقان و دکتر رسول انتظارمهدي، معاونان بهداشتي وقت دانشگاه علوم 
پزشكي ارومیه، آقاي پرویز سالم صوفي، کارشناس ثبت موارد مرگ ومیر 
معاونت بهداش��تي و آقاي دکتر علي افتخاري، مدیر کل پزشكي قانوني 
اس��تان آذربایجان غربي، و خانم زهرا قرباني، کارش��ناس آمار اداره کل 

پزشكي قانوني استان، اعالم مي نمایند.
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Abstract

Background: Study of human mortality indicators has a significant influence on health system planning. Therefore, 
a careful survey of causes of death is necessary in both national and regional levels. The aim of this survey was to 
study human mortalities to understand the current situation and shortcomings of death registration system in West 
Azerbaijan province of Iran.

Methods: In this cross-sectional descriptive study, the data of all mortalities of the province during 2011 were 
obtained through relevant sources in Health Department of Urmia University of Medical Sciences and West Azerbaijan 
Legal Medicine center. Causes of death were encoded on the basis of international classification of diseases. 
Demographic data and statistics of vital events were obtained from websites of Statistical Center of Iran and Civil 
Registration Organization, respectively. Data were analyzed using Microsoft Excel and the results were reported.

Findings: In 2011, 4.1% of population and 3.77% of mortalities of Iran were related to West Azerbaijan province. 
Overall, 12440 death events (78.1% of provincial mortalities) had been recorded in the death registration system. The 
most common cause of death was cardiovascular disease. Among 1913 investigated deaths by legal medicine system, 
138 were natural, 1230 were unnatural, 7 were white autopsies and in other 538 cases the cause of death was still 
under investigation.

Conclusion: Mortality indicators of the province are approximately similar to those of other regions of the country. 
The main shortcomings of the death registration system are failure to register or inaccurate registration of death 
events. Solving these problems requires an integrated death registration system, to be developed and launched.
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