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مقدمه
هدف و وظيفه اصلي نظام س�لامت هر جامع��ه ،تأمين ،حفظ و ارتقاي
سالمت است و در مجموع اين به معناي مقابله و مبارزه با کليه عوامل
مخاطرهآميز براي س�لامت يا س��لبکننده حيات انس��انها ميباش��د.
در اي��ن مي��ان ،مرگ ب��ه دليل آنک��ه مهمترين و ش��ديدترين نتيجه
نامطلوب فقدان يا از دس��ت رفتن سالمت است و نيز بهواسطه ماهيت
قطعي و روش��ن خود ،قابليت بااليي براي س��نجش كمي دارد ،لذا در
محاس��بات آماري بخش س�لامت مورد توجه ويژه ق��رار ميگيرد (.)1

مطالع��ات مرگومير به طور عام و بررس��ي علل م��رگ به طور خاص،
در تصميمگيريهاي مربوط به بهداش��ت عمومي و تعيين اولويتهاي
س�لامت هر منطقه يا کشور نقش مهمي ايفا ميکنند ( )2عليرغم اين
اهمي��ت ،فقط تعداد معدودي از کش��ورهاي اغلب توس��عه يافته ،قادر
به توليد اطالع��ات مرگومير با دقت قابل قبول ميباش��ند ( .)2مرگ
تنها پديدهاي اس��ت که دولتها نميتوانند بر آن متمرکز شده و زماني
سياس��ت کاهش و زماني ديگر سياس��ت افزايش آن را در پيش گيرند،
بلکه تالش و رويکردهاي اقتصادي ،اجتماعي و بهداشتي تمام کشورها
همواره در راس��تاي کاهش مرگ و افزايش طول عمر انس��انها بوده و
هس��ت .مرگ يک واقعه حتمي و تجديدناپذير اس��ت که برخالف ساير
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پديدهه��اي جمعيتي ،تمام افراد جامع��ه را در برميگيرد ( .)3بنابراين
گ��ردآوري و تحليل دادههاي مرگومير ميتواند بيانگر وضعيت س��اير
شاخصها و مؤلفههاي تأثيرگذار بر بهداشت و سالمت افراد يک جامعه
نيز باشد.
طبقهبن��دي علل بيماريها و مرگ از اواس��ط ق��رن  19ميالدي مورد
توج��ه فرايندهاي قرار گرفت و در حال حاضر بس��ياري از کش��ورها بر
اس��اس توصيههاي سازمان بهداش��ت جهاني ،از طبقهبندي بينالمللي
بيماريه��ا ) (ICDبراي ثبت علل بيماريها و مرگ اس��تفاده ميکنند.
طبق ويرايش قبلي اي��ن کتب ) ،(ICD-9علل بيماريها و مرگ به 17
گروه اصلي و بر اس��اس آخرين ويرايش در دسترس(ICD-10:2008) ،
علل بيماريها و مرگ به  20گروه اصلي تقس��يم ميش��وند ( )5 ،4اما
شايد بتوان در يک نگاه اجمالي تمام اين علل را به سه دسته کلي الف)
عوامل مس��ري (بيماريهاي عفوني و انگل��ي) ،ب) بيماريهاي درونزا
(بيماريهاي نشأت گرفته از داخل بدن مثل درگيري بافتها يا اعضايي
نظي��ر قل��ب و عروق ،تنفس ،گ��وارش ،س��رطانها و )...و ج) حوادث و
س��وانح که ماهيتي متفاوت و مستقل دارند مثل آتشسوزي ،سقوط از
بلندي ،بالياي طبيعي همانند س��يل ،طوفان ،زلزله ،آتشفش��ان ،تلفات
جنگها ،مس��موميت ،خودکش��ي ،ديگرکش��ي و پيامدهاي استفاده از
وسايل نقليه موتوري تقسيمبندي نمود ( .)3چگونگي توزيع اين علل با
درجه توسعهيافتگي کشورها نيز ارتباط دارد به طوري که در کشورهاي
توسعه نيافته ،عوامل مسري و در کش��ورهاي توسعهيافته بيماريهاي
درونزا شيوع بيشتري دارند .در کشورهاي در حال توسعه ،مثل ايران،
نيز به تدريج از بار عوامل مسري کاسته شده و بر شيوع دو دسته علل
ديگر افزوده ميشود.
مطالع��ات مرگومير با اهداف متفاوتي صورت ميگيرد اما همهي آنها
در ي��ک نکته مش��ترک هس��تند و آن توجه به اهمي��ت موضوع مرگ
در روند پيش��رفت کش��ورها اس��ت .بنابراين ش��ناخت دقيق وضعيت
مرگومير و تفاوتهاي س��ني و جنس��ي آن ميتوان��د گامي در جهت
توس��عه محسوب گردد چراکه ميتوان با شناسايي علل و عوامل مرگ،
راهکارهاي مناس��ب پيشگيرانه را برنامهريزي و اجرا نمود ( .)6اطالعات
مربوط به تعداد مرگهاي كشور و علل آنها در موارد ديگري همچون
تعيي��ن حق بيمه س�لامت ،اميد به زندگ��ي ،پيشبينيهاي جمعيتي،
برنامهريزيهاي اقتصادي و اجتماعي و غيره نيز کاربرد دارند (.)7
در کشور ما دو منبع عمده براي توليد اطالعات ثبتي مرگ وجود دارد.
نخس��ت «سامانه ثبت مدني» که س��ازمان ثبت احوال متولي آن است
و مس��ئوليت قانوني ثبت چهار روي��داد مهم زندگي يعني تولد ،ازدواج،
طالق و مرگ را بر عهده دارد .دوم« :سامانه ثبت بهداشتي» که توسط
وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکي از س��ال  1376ايجاد شده
و موارد مرگ در آن بر حس��ب علت ،س��ن ،جنس و محل زندگي ثبت
ميشود ( .)2اطالعات حاصل از سرشماريهاي عمومي نفوس و مسکن
ني��ز در برآورد و پيشبين��ي مؤلفههاي جمعيت��ي از جمله مرگ حائز
اهميت هستند.
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ب��ا توجه ب��ه اهمي��ت تحقي��ق در م��ورد ش��اخصهاي مرگومير در
سياستگذاري و برنامهريزهاي سالمتمحور ،پژوهشگران اين مطالعه
ت�لاش نمودند تا با تلفيق تمام دادهه��ا ،آمارها و اطالعات موجود قابل
دسترس ،سيماي دقيقتري از وضعيت مرگ در استان آذربايجان غربي
و نقاط قوت و ضعف نظام فعلي ثبت مرگ را ارائه نمايند.

روش بررسي
اين مطالعه توصيفي مقطعي پس از کس��ب تأييديه ش��وراي نظارت بر
پاياننامهها و کميته اخالق معاونت تحقيقات و فناوري دانش��گاه علوم
پزش��کي اروميه به اجرا درآمد .در مرحله اول دادههاي مربوط به تمام
فوتش��دگان اس��تان آذربايجانغربي در س��ال  1390هجري شمسي
مس��تخرج از نرمافزار «ثبت بهداش��تي فوت» در قالب يک فايل MS-
 Excelاز معاونت بهداش��تي دانش��گاه علوم پزشکي اروميه اخذ گرديد.
فايل مذکور حاوي  12511رکورد بود که با بررسي دقيق يکايک آنها
مشخص شد که  71رکورد (مربوط به شهرستانهاي مياندواب و نقده)
دو يا چند قس��مت ش��ده بودند که پس از اص�لاح ،در نهايت دادههاي
 12440مورد کل فوتش��دگان اس��تان به دست آمد .هر رکورد حاوي
فيلده��اي مربوط به هويت (نام ،نام خانوادگ��ي ،نام پدر ،جنس ،تاريخ
تولد ،س��ن ،گروه سني ،شماره شناسنامه ،کد ملي) ،فيلدهاي مربوط به
محل س��کونت (استان ،شهرس��تان ،آدرس پستي) ،فيلدهاي مربوط به
فوت (اس��تان ،شهرس��تان و محل فوت ،تاريخ 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 تعيين ش��ده بر اس��اس گروههاي
اصلي عل��ل فوت  )4( 10:2008-ICDکدگذاري ش��د .در مرحله بعد،
آمار ماهيانه مربوط به متوفيان بررسي شده توسط مراکز پزشکي قانوني
در س��ال  ،1390با پيگيري فراوان از اداره کل پزش��کي قانوني اس��تان
آذربايجان غربي دريافت گرديد .آمار رويدادهاي فوت ثبت شده توسط
واحدهاي تابعه ثبت احوال اس��تان از س��امانه اينترنتي س��ازمان ثبت
احوال کشور ( )8و اطالعات جمعيتي استان بر اساس نتايج سرشماري
عمومي نفوس و مسکن سال  1390از سامانه اينترنتي مرکز آمار ايران
( )9اس��تخراج شد .پس از بررس��ي و تطبيق دقيق دادههاي گردآوري
ش��ده ،نتايج با اس��تفاده از آمارههاي توصيفي همچون بازه و ميانگين
س��ني و درصد و نيز ج��داول فراواني گزارش گرديد .پژوهش��گران در
تمام��ي مراح��ل تحقيق به اصول و مباني اخ�لاق در پژوهش متعهد و
مقيد بودند و نتايج نهايي بدون ذکر مش��خصات هويتي اش��خاص فوت
شده يا پزشکان صادر کننده گواهي فوت و جواز دفن گزارش گرديد.

يافتهها
در سال  ،1390اطالعات  12440مورد فوت در استان آذربايجان غربي
توس��ط واحدهاي تابعه معاونت بهداش��تي دانشگاه علوم پزشکي شامل

محمد مجيدي و همکاران

هفده ش��بکه بهداشت و درمان شهرس��تان در «سامانه ثبت بهداشتي»
درج ش��ده بود .بازه سني فوتش��دگان از صفر تا  116سال و ميانگين
س��ني آنان  60/48با انحراف معيار  27/08س��ال بود 56/56 .درصد از
فوت شدگان ( 7036مورد) مذکر با ميانگين سني 58/9و انحراف معيار
 21/13سال و  43/5درصد ( 5379مورد) مؤنث با ميانگين سني 62/8
و انحراف معيار  19/23س��ال بودند .در تمام روزهاي س��ال موارد فوت
وجود داش��ت و ب��ه طور ميانگين روزانه  34/08مورد مرگ در اس��تان
رخ داده بود .توزيع فراواني مرگ برحس��ب جنسيت در گروههاي سني
مختلف در جدول شماره  1نشان داده شده است.
از نظ��ر مح��ل س��کونت ،در  20م��ورد ( 0/16درصد) محل س��کونت
فوتش��دگان خ��ارج از اس��تان آذربايج��ان غربي (يک م��ورد خارج از
کش��ور 19 ،مورد ساير اس��تانها) بود .هم چنين در  108مورد (0/87
درصد) ،فوت خارج از اس��تان به وقوع پيوس��ته بود ( 103مورد س��اير
اس��تانهاي کشور و  5مورد خارج از کش��ور) ؛ به عبارت ديگر ساکنان
اس��تان آذربايجان غربي به دليل مسافرت يا سکونت در خارج از استان
(يا خارج کش��ور) فوت ش��ده و جنازه آنان جهت طي تشريفات اداري
و قانوني کفن و دفن به داخل اس��تان منتقل و در آمار اس��تان به ثبت
رسيده بود.
تعداد  6915نفر ( 55/6درصد) از افراد فوت شده ساکن مناطق شهري
و  5525نف��ر ( 44/4درصد) س��اکن مناطق روس��تايي اس��تان بودند.
بيش��ترين فراواني محل وقوع فوت در درون استان مربوط به شهرستان
اروميه و كمترين آن مربوط به شهرس��تان چايپاره بود (جدول ش��ماره
.)2
بر اساس نتايج سرشماري سال  1390جمعيت مردان استان 1555127
نفر و جمعيت زنان استان  1525449نفر و در مجموع  3080576نفر
( %4/1جمعي��ت کش��ور) بود که با فرض اين ارق��ام به عنوان جمعيت

وسط سال ،بر اساس دادههاي «سامانه ثبت بهداشتي» ،نرخ مرگومير
( )Mortality rateبراي مردان  4/52در هزار ،براي زنان  3/53در هزار و
براي کل جمعيت  4/04در هزار محاسبه گرديد .توزيع جغرافيايي نرخ
مرگ و مير در س��ال  1390به تفکيک شهرستانهاي استان در جدول
ش��ماره  2نشان داده شده اس��ت .هم چنين توزيع فراواني علل اصلي
فوت در استان به تفکيک جنسيت و ميانگين سني در جدول شماره 3
و توزيع فراواني محل فوت در جدول شماره  4نشان داده شده است.
نتايج اين مطالعه نش��ان داد که پزش��کان ش��اغل در بيمارستانها اعم
از دولتي يا خصوصي 38/61درصد ( 4803مورد) ،پزش��کان شاغل در
مراکز بهداش��تي و درماني روس��تايي و ش��هري 20/14درصد (2506
مورد) ،پزشکان شاغل در بخش خصوصي 18/17درصد ( 2260مورد)،
واحدهاي تابعه پزش��کي قانوني استان  15/38درصد ( 1913مورد) از
گواهيهاي فوت و مجوزهاي دفن را صادر کرده بودند و در  7/70درصد
( 958مورد) مرجع صادر کننده گواهي فوت و جواز دفن نامشخص بود.
طبق آمار س��ازمان ثبت احوال کش��ور ،تعداد  62289واقعه والدت در
س��ال  1390در اس��تان آذربايجان غربي به ثبت رس��يده بود ( .)10با
در نظ��ر گرفتن اين رقم و تعداد فوتش��دگان مندرج در جدول  ،1در
س��ال  1390ميزان مرگومير نوزادان استان  4/85در هزار تولد زنده،
ميزان مرگومير اطفال زير يک سال 7/34 ،در هزار تولد زنده و ميزان
مرگومير کودکان زير  5س��ال 9/62 ،در هزار تولد زنده محاس��به شد.
معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي اروميه در سالنامه آماري سال
 1390خ��ود اين ارقام را به ترتيب  13 ،9/3و  16/2در هزار تولد زنده
اعالم کرده است (.)11
تحليل دادههاي آماري اداره کل پزشکي قانوني استان آذربايجان غربي
نيز حاکي از آن بود که در سال  ،1390تعداد  1913مورد فوت ،توسط
واحدهاي تابعه پزش��کي قانوني مورد بررس��ي قرار گرفته بود که از اين

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

مونث

مذکر

کل

نامشخص

تعداد

%

تعداد

%

تعداد

%

تعداد

%

قبل از تولد (مردهزايي)

322

2/6

226

1/8

14

0/11

562

4/5

نوزادي ( 0تا  28روز)

164

1/3

130

1/0

7

0/06

301

2/4

 29روز تا  1سال

81

0/7

75

0/6

0

0

156

1/2

بيش از  1تا  5سال

85

0/7

57

0/5

0

0

142

1/4

بيش از  5تا  15سال

87

0/7

58

0/5

0

0

145

1/1

بيش از  15تا  50سال

1273

10/2

642

5/1

0

0

1915

15/3

بيش از  50سال

5024

40/4

4191

33/7

4

0/03

9219

74/1

جمع

7036

56/6

5379

43/2

25

0/2

12440

100
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جدول  .2توزيع جغرافيايي نرخ مرگ و مير سال  1390به تفكيك شهرستانهاي استان آذربايجان غربي
محل فوت

نرخ مرگ

محل سکونت

شهرستانها

جمعيت

اروميه

963738

3682

خوي

354309

1776

14/3

سلماس

192591

812

6/5

893

مياندواب

260628

812

6/5

820

6/59

مهاباد

215529

790

6/4

790

6/35

3/67

بوکان

224628

613

4/9

620

4/98

2/76

نقده

121602

601

4/8

607

4/88

4/99

سردشت

111590

506

4/1

513

4/12

4/60

ماکو

88863

427

3/4

406

3/26

4/57

شاهيندژ

91113

400

3/2

459

3/70

5/04

پيرانشهر

123639

373

3/0

406

3/26

3/28

تکاب

78122

369

3/0

396

3/18

5/07

چالدران

46398

257

2/1

258

2/07

5/56

پلدشت

42071

254

2/0

251

2/02

5/97

شوط

52519

250

2/0

269

2/16

5/12

اشنويه

70030

244

2/0

318

2/56

4/54

چايپاره

43206

166

1/3

160

1/30

3/70

ساير استانها

0

108

0/9

19

0/15

-

ترکيه

0

0

0/0

1

0/01

-

مجموع

3080576

12440

100

12440

100

4/04

*

**

تعداد

%

تعداد

%

(در هزار نفر)

29/6

3490

28/05

3/62

1764

14/18

4/98

7/18

4/64
3/15

* جمعيت برگرفته از نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسکن  1390سامانه مرکز آمار ايران
** Mortality rate
تعداد 75/9 ،درصد ( 1452مورد) مذکر 24 ،درصد ( 459مورد) مؤنث
و  0/1درصد ( 2مورد) جنس��يت نامش��خص داشتند .طبق بررسيهاي
پزشکي قانوني ،علت فوت  138مورد ( 7/2درصد) از اجساد بررسيشده
طبيع��ي 1230 ،م��ورد ( 64/3درصد) غيرطبيع��ي 538 ،مورد (28/1
درصد) ت��ا زمان دريافت دادهها «تحت بررس��ي و آزمايش» بود .در 7
مورد ( 0/4درصد) نيز عليرغم تمام بررسيهاي تشخيصي اعم از معاينه
و کالبدگش��ايي جس��د و انجام آزمايشهاي الزم ،علت مرگ تشخيص
داده نش��ده بود (کالبدگشايي س��فيد) .از  138مورد مرگ طبيعي69 ،
م��ورد ( 50درص��د) مربوط ب��ه بيماريهاي قلبي و عروق��ي 20 ،مورد
بيماريه��اي عفوني 14 ،مورد س��رطان 10 ،م��ورد بيماريهاي مغز و
اعصاب و مابقي شامل بيماريهاي ريوي ،گوارشي ،کليوي ،کهولت سن
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و غي��ره بودند .در ميان عوامل غيرطبيعي نيز س��وانح رانندگي با 648
م��ورد ( 508مرد و  140زن) ش��ايعترين علت و برخي از علل ديگر به
ترتيب فراواني شامل سوختگي ( 89مورد) ،مسموميت و عوارض ناشي
از مواد مخدر ( 70مورد) ،سقوط از بلندي ( 51مورد) ،غرق شدگي (24
مورد) و برقگرفتگي ( 15مورد) بودند.
بر اس��اس آمار منتشر شده در س��امانه اينترنتي س��ازمان ثبت احوال
کش��ور ،در س��ال  1390در کل کشور  422133مورد فوت و در استان
آذربايج��ان غربي  15929مورد فوت در «س��امانه ثبت مدني» به ثبت
رسيده بود که از لحاظ جنسيتي  8746نفر ( 54/9درصد) مرد و 7183
نف��ر ( 45/1درص��د) زن و از لحاظ محل س��کونت  10220نفر (64/2
درصد) س��اکن ش��هر 5382 ،نفر ( 33/8درصد) س��اکن روستا و محل

محمد مجيدي و همکاران

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

جنسيت

فصل ICD

علت فوت

9

بيماريهاي دستگاه گردش خون (قلب و
عروق)

5498

2

نئوپالسمها (سرطانها و تومورها)

1950

15/68

10

بيماريهاي دستگاه تنفسي

851

6/84

68/75

19

حوادث مربوط به حمل و نقل

739

5/94

37/40

578

16

اختالالت دوران پريناتال (حول تولد)

672

5/40

0/02

373

282

5

بيماريهاي رواني و اختالالت رفتاري

450

3/62

82/19

227

223

0

20

حوادث غيرعمدي (غيرترافيکي)

340

2/73

38/01

254

86

0

17

ناهنجاريهاي مادرزادي و کروموزومي

320

2/57

6/19

159

157

4

4

بيماريهاي غدد ،تغذيه و متابوليک

287

2/31

67/71

119

168

0

11

بيماريهاي دستگاه گوارش

284

2/28

52/67

161

123

0

14

بيماريهاي دستگاه اداري تناسلي

218

1/75

67/66

103

115

0

6

بيماريهاي دستگاه عصبي

197

1/58

63/52

103

94

0

-

ساير و نامشخص

177

1/42

48/18

134

43

0

20

خودکشي

127

1/02

32/61

70

57

0

1

بيماريهاي عفوني و انگلي

83

0/67

55/89

53

30

0

20

خشونت به وسيله ديگران

79

0/64

32/20

65

14

0

3

بيماريهاي دستگاه خونساز و ايمني

52

0/42

58/90

30

22

0

12

بيماريهاي پوست و بافت زيرجلدي

43

0/35

62

23

20

0

18

عاليم و حاالت بد تعريف شده و مبهم

41

0/33

84/29

16

25

0

13

بيماريهاي سيستم عضالني اسکلتي و
بافت همبند

27

0/21

62/70

14

13

0

15

بيماريهاي بارداري ،زايمان و نفاس

5

0/04

28/2

0

5

0

مجموع

12440

100

60/48

7036

5379

25

ميانگين سني

تعداد

درصد
44/20

71/81
64/43

1212
456

395
161

0
17

سکونت  327نفر ( 2درصد) نامشخص بود.
طب��ق آمار «س��امانه ثب��ت مدن��ي» در س��ال  3/77 ،1390درصد از
فوتهاي ثبت ش��ده کشور متعلق به استان آذربايجان غربي بوده است.
هم چنين ،با در نظر گرفتن  12440مورد فوت ثبت ش��ده در «سامانه
ثبت بهداش��تي» و مقايس��ه آن با آمار «س��امانه ثبت مدني» ،پوشش
ثبت مرگ به وس��يله واحدهاي تابعه معاونت بهداشتي دانشگاه در کل
جمعيت اس��تان آذربايجان غربي %78/1محاسبه شد .اين پوشش براي
م��ردان  80/4درصد ،براي زنان  74/9درصد ،در مناطق ش��هري67/7
درصد و در مناطق روستايي 102/7درصد بوده است.
هم چنين با لحاظ آمار «س��امانه ثبت مدني» ،نرخ مرگومير در س��ال

مرد

زن

نامشخص

2886

2608

4

738

0
0

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

بحث
بر اس��اس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال %4/1 ،1390

از جمعيت کشور متعلق به استان آذربايجان غربي بود ( )9در حالي که
در همان سال %3/77 ،از فوتهاي ثبت شده توسط سازمان ثبت احوال
کش��ور مربوط به اين استان بوده اس��ت ( .)8داليل اين امر را ميتوان
«پايين بودن نرخ خام مرگومير در اس��تان آذربايجان غربي در مقايسه
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جدول  .4توزيع محل مرگ فوتش��دگان اس��تان آذربايجان
غربي در سال 1390
محل فوت

تعداد

درصد

منزل

5566

44/7

بيمارستان

5544

44/6

ساير

1029

8/3

نامشخص

226

1/8

آسايشگاه

40

0/3

مرکز درمان سرپايي

33

0/3

مرکز جراحي محدود

2

0

مجموع

12440

100

با ميانگين کشوري»« ،عدم ثبت کامل موارد فوت در استان» يا تلفيقي
از اين دو علت تلقي نمود .کمش��ماري ،کمثبتي ،ديرثبتي يا عدم ثبت
گ است.
وقايع فوت در کش��ور ما يکي از مش��کالت عمده نظام ثبت مر 
س��ازمان ثبت احوال با تالشهاي خود در س��اليان اخير موفق به ثبت
بيش از  98درصد وقايع والدت در کش��ور شده است اما در زمينه ثبت
بهموقع وقايع فوت ،توفيق چنداني نداش��ته است ( .)12بر اساس اعالم
سازمان ثبت احوال کشور ،فقط حدود سه چهارم موارد فوت ثبت شده
در س��ال  ،1385مربوط به همان س��ال و يک چهارم مابقي مربوط به
فوتش��دگان س��نوات قبل بودهاند ( .)12 ،8اهميت ندادن يا عدم نياز
م��ردم به ثبت بهموقع وقايع فوت و يا سوءاس��تفاده از مدارک ش��خص
متوف��ي براي برخورداري از مزاياي اجتماعي ،ميتواند از علل عدم ثبت
به موقع وقايع فوت در کش��ور باش��د ،لذا وضع قوانين سختگيرانه در
اين مورد و برخورد متناس��ب با تخلفات احتمالي ،شايد بتواند وضعيت
موجود را بهبود بخشد.
هرچن��د آم��ار س��ازمان ثبت احوال کش��ور ني��ز گوياي ارق��ام واقعي
فوتش��دگان اس��تان نيس��ت ليکن به فرض صحت اين آمار ،پوش��ش
ثبت بهداش��تي مرگ در استان آذربايجان غربي در سال 78/1 ،1390
درصد بوده اس��ت .بر اساس منابع موجود ،در سال  1385معيار وزارت
بهداش��ت ثبت بيش از  70درصد وقايع فوت بوده اس��ت ( .)2ميانگين
پوش��ش ثبت بهداش��تي مرگ در جمعيت باالي پنج س��ال کشور ،در
فاصل��ه زماني  1380تا  ،1383در يک مطالعه حدود  76درصد گزارش
شده است ( .)13در مطالعه ديگري ،ساسانيپور پوشش ثبت مرگومير
بزرگساالن بيش از  5سال استانهاي مرکزي و بوشهر در سال 1385
را ب��ه ترتيب  87/7درص��د و  80/9درصد گزارش کرده اس��ت ( .)2با
عنايت به اينکه پوش��ش ثبت بهداش��تي مرگومير در مطالعه ما براي
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کل جمعيت اس��تان محاسبه شده ،لذا عملکرد واحدهاي تابعه معاونت
بهداش��تي دانشگاه علوم پزشکي اروميه در اين مورد در حد قابل قبول
بوده اس��ت .در مطالعه ساس��انيپور ( ،)2پوش��ش ثب��ت مرگومير به
تفکيک مناطق روس��تايي و شهري محاسبه نشده بود ليکن درصد ثبت
وقايع مرگ زنان کمتر 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 ديگري
( ،)14پوشش ثبت مرگ مردان در تمام استانهاي کشور بيش از زنان
گزارش شده اس��ت .در مطالعه ما نيز پوشش ثبت مرگ مردان (80/4
درصد) بيش از زنان ( 74/9درصد) به دس��ت آمد که با مطالعات ديگر
س��ازگاري دارد .در مطالعه ما ،پوش��ش ثبت مرگ در مناطق روستايي
اس��تان کامل ( 102/7درصد) و در مناطق شهري پايين ( 67/7درصد)
بود لذا ضروري به نظر ميرس��د که مسئوالن محترم بهداشتي دانشگاه
در آين��ده تمرک��ز فعاليتهاي خود را بر بهبود پوش��ش ثبت مرگ در
مناطق شهري استان متمرکز سازند.
بررس��ي روند تغييرات مرگ در جهان در دو قرن اخير ،نشانگر كاهش
چش��مگير نرخ خام مرگ در بسياري از کشورهاي دنيا است .ايران نيز
از اين قاعده مس��تثني نبوده و نرخ خام مرگ کش��ور از  32/8در هزار
نفر در س��ال  1300به  5/8در هزار نفر در س��ال  1385رس��يده است
( .)15نرخ خام مرگ اس��تان آذربايجان غربي در سال  5/19 ،1385در
 1000نفر جمعيت بوده و براي س��ال  1390اين رقم براي کل کش��ور
ب��ه ط��ور ميانگين  5/5در هزار برآورد ش��ده ب��ود ( .)15در مطالعه ما
( )1390اين رقم بر اس��اس آمار معاونت بهداش��تي 4/04 ،در هزار و بر
اساس آمار فوتشدگان اعالمي سازمان ثبت احوال ( 5/17 ،)8در هزار
به دس��ت آمد که رقم دوم با پيشبينيهاي قبلي هماهنگي بيش��تري
دارد (.)17-15
همان طور که در قس��مت نتايج عنوان ش��د بين ش��اخصهاي مربوط
به ميزانهاي مرگ کودکان محاس��به ش��ده در مطالعه ما و ارقام اعالم
ش��ده توسط معاونت بهداشتي دانشگاه مغايرتهايي وجود دارد .به نظر
ميرسد عامل اصلي مخدوشگر شاخصهاي اعالمي معاونت بهداشتي،
تلفيق موارد مردهزايي با آمار س��اير موارد مرگ است .با توجه به اينکه
ش��رط ضروري م��رگ ،زنده به دني��ا آمدن اس��ت ( ،)18بنابراين براي
محاسبه شاخصهاي مرگ کودکان ،ميبايست فقط تعداد فوتشدگان
زنده متولدش��ده لحاظ گردد و آمار موارد مردهزايي و سقط تحت هيچ
ش��رايطي در محاسبه اين شاخصها لحاظ نش��ده و هر يک به صورت
جداگانه گردآوري و گزارش شوند .لذا پيشنهاد ميگردد اين موضوع در
محاسبه شاخصهاي مرگ اطفال در ساليان آتي مورد توجه قرار گيرد.
در بررس��ي ما  %56/6فوت شدگان مذکر و  %43/2مونث بودند که اين
امر با نتايج ساير مطالعات سازگاري دارد که همواره فوت مردان را بيش
از زنان گزارش نمودهاند (.)23-19 ،17 ،8 ،3 ،2
در اين بررس��ي ،پنج علت ش��ايع مرگ در اس��تان آذربايجان غربي در
س��ال  1390به ترتيب ش��يوع عبارتند بودن��د از :بيماريهاي قلبي و
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عروقي ،س��رطانها ،بيماريهاي ريوي ،ح��وادث مربوط به حمل و نقل
و اخت�لاالت حول تولد .اين يافتهها مش��ابه نتاي��ج برخي گزارشهاي
داخلي در س��اليان اخير اس��ت ( .)21 ،20 ،18 ،15 ،13 ،3 ،1کش��ور
ايران در چند دهه اخير ش��اهد بهبود چشمگير بسياري از شاخصهاي
س�لامت بوده و با ارتقاي س��طح بهداش��ت ،اس��تفاده از آب آشاميدني
سالم ،تش��خيص و درمان بهموقع امراض ،پيوسته از شيوع بيماريهاي
عفوني و انگلي کاس��ته ش��ده و به داليلي چون افزايش ميانگين عمر،
گس��ترش شهرنش��يني ،تغيير عادات غذايي جامع��ه ،افزايش تماس با
آاليندههاي زيس��تمحيطي ،گسترش مصرف دخانيات ،افزايش وسايل
نقليه و زندگي کمتحرک ماشيني ،به طور دائم بر بار بيماريهاي قلبي
و عروقي ،ريوي ،س��رطانها و س��وانح ترافيکي افزوده شده است .روند
فعلي اين حقيقت را آش��كار ميس��ازد كه از اين پ��س ،بهبود وضعيت
س�لامت جامعه مستلزم تالشهاي بس��يار زيادي خواهد بود و اولويت
اول س�لامت بايد به سمت پيشگيري از بيماريها ،ترويج سبک زندگي
س��الم ،ورزش و تحرک بدني ،اس��تفاده از رژيمهاي غذايي كمچرب و
کمکالري ،كاهش مصرف دخانيات ،كنترل فشارخون و رانندگي ايمن و
کمخطر و مسايلي از اين قبيل معطوف گردد.
يکي ديگر از مش��کالت فعلي نظام ثبت مرگ در کشور و به تبع آن در
اس��تان آذربايجان غربي ،عدم آگاهي و توجه پزش��کان به تعيين دقيق
عل��ل ف��وت و درج صحي��ح آن در گواهيهاي فوت ميباش��د .تاکنون
دورهها و کارگاههاي آموزش��ي بسياري در سرتاسر کشور براي پزشکان
برگزار ش��ده است ولي واقعيت اين است که تعيين علت فوت بر اساس
دس��تهبنديهاي کلي  ICDسود چنداني ندارد ( )19و لذا تمرکز اصلي
وزارت بهداش��ت بايد به س��مت آموزش صحيح دانش��جويان پزشکي و
پزشکان جهت ارتقاي کيفيت تعيين علل فوت و درج آن در گواهيهاي
فوت مطابق با کدهاي طبقهبندي بينالمللي بيماريها ( )ICDمعطوف
گردد.
به طور کلي در کش��ور ما حدود  40درصد مرگها در بيمارس��تان رخ
ميدهد ( .)19در مطالعه ما نيز اين رقم  %38/61به دست آمد؛ بنابراين
آموزش پزش��کان شاغل در بيمارس��تانها ،به ويژه پزشکان عضو هيأت
علمي دانش��گاه ،ميتواند تأثير به س��زايي در بهبود کيفيت تعيين علل
فوت داشته باشد.
يکي ديگر از مشکالت شناسايي شده «سامانه ثبت بهداشتي فوت» در
مطالعه ما ،عدم ورود مشخصات دقيق پزشکان صادر کننده گواهي فوت
و ج��واز دفن به نرمافزار رايانهاي عليرغم مش��خص بودن اين اطالعات
بود .چنانچه اطالعات پزش��کان با دقت ب��ه نرمافزار وارد گردد ،معاونت
بهداش��تي دانش��گاه به راحتي قادر خواهد بود پزشکاني را که اقدام به
صدور گواهيهاي فوت و جواز دفن بيش��تري مينمايند شناسايي کرده
و از طريق برگزاري کارگاههاي آموزشي براي اين گروه هدف ،اثربخشي
دورههاي آموزش��ي را باال ببرد .به عنوان مثال ،براي پژوهشگران جالب
توج��ه بود ک��ه عليرغم عدم ورود کام��ل اطالعات ،بي��ش از  8درصد
گواهيهاي فوت شهرس��تان اروميه در س��ال  1390فقط توس��ط يک

همکار پزشک عمومي صادر شده بود.
از ديگر مش��کالت نظام ثبت مرگ استان ،فرايند نامناسب گردآوري و
ارس��ال آمار پزشکي قانوني بود .در زمان مطالعه ما ،آمار ماهيانه اجساد
مورد بررس��ي مراکز پزش��کي قانوني شهرس��تانها به صورت يک فايل
رايانهاي (در قالب اکس��ل) به اداره کل پزش��کي قانوني اس��تان ارسال
ميش��د که پس از جمعبندي و تلفيق آمار شهرستانها در همان قالب
و به صورت ماهيانه به س��ازمان پزشکي قانوني کشور ارسال ميگرديد.
به نظر ميرس��د وضعيت مشابهي در سراس��ر کشور حکمفرما باشد .به
نظر ميرسد فرآيند کنوني گردآوري و ارسال آمار که در آن جمعبندي
توس��ط کارشناس��ان آم��ار ادارات کل پزش��کي قانوني اس��تان صورت
ميگيرد ،ممکن است توام با خطاي انساني باشد .عالوه بر آن در بيش
از يک چهارم موارد ارجاع جس��د به پزش��کي قانون��ي ،بعد از معاينه و
کالبدگشايي اوليه ،علت فوت قابل تشخيص نبوده است .هرچند اين امر
يک روند عادي در کار پزشکي قانوني است و تعيين علت فوت مستلزم
نمونهب��رداري و آزمايشه��اي تکميلي آسيبشناس��ي ،سمشناس��ي و
سرولوژي و حتي مطالعه و بررسي پرونده کيفري متوفي ميباشد و گاه
تعيين علت فوت چند ماه تا چند سال به درازا ميانجامد ليکن مشکل
اين اس��ت که پس از مش��خص ش��دن علت فوت ،نتيجه نه در سيستم
ثبت مرگ پزش��کي قانوني و نه در سيس��تم ثبت مرگ بهداشتي وارد
يا تصحيح نميگردد .لذا ضروري به نظر ميرس��د که س��ازمان پزشکي
قانوني کشور يک بانک اطالعاتي کشوري براي ورود جداگانه مشخصات
هر فرد متوفي ارجاعي به آن سازمان طراحي نمايد ،تا با ثبت اطالعات
تکتک فوتشدگان ،به آمار صحيح و قابل اعتمادي دست يابد.
نکته ديگر اينکه برخي از فوتشدگان استان آذربايجان غربي ،ساکنان
س��اير استانها بودند و اجس��اد آنها پس از بررسيهاي الزم به خارج
اس��تان منتقل ميش��د و در آمار فوتشدگان اس��تان ثبت نميگرديد.
عکس اين پديده نيز ديده ميش��ود به طوري که اجس��اد فوتشدگان
ساکن استان آذربايجان غربي به هنگام فوت در خارج استان ،به داخل
اس��تان انتقال يافته و اطالعات آنان در «س��امانههاي ثبت بهداشتي و
مدني» استان ثبت ميگردد .اين امر نيز ميتواند يکي از داليل مغايرت
جزئي آمارهاي پزش��کي قانوني و معاونت بهداشتي دانشگاه باشد .نمود
عيني اين قضيه را ميتوان در مغايرت آمار فوتشدگان حوادث مربوط
به حمل و نقل معاونت بهداش��تي ( 733نفر) و پزش��کي قانوني (648
نفر) مشاهده نمود .از آنجا که تقريباً تمام فوتشدگان حوادث رانندگي
توس��ط پزشکي قانوني بررسي ميشوند ،لذا ميتوان چنين پنداشت که
برخي از اجساد مورد بررسي پزشکي قانوني مربوط به ساير استانها بوده
و هم چنين همه س��اله تعداد قابل توجهي از ساکنان استان آذربايجان
غربي نيز در خارج از اس��تان دچار س��انحه تصادف رانندگي ميشوند و
گاه فوت مينمايند که بررس��ي چنين اجس��ادي توسط پزشکي قانوني
محل وقوع حادثه انجام و س��پس جنازهها به داخل استان حمل و دفن
ميشوند و اين موارد در آمار پزشکي قانوني استان منعکس نميگردد.
در آم��ار اعالم��ي اداره کل ثبت احوال ( )8نيز اي��ن نکته مبهم بود که
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آيا آمار فوتش��دگان اعالمي توس��ط آن س��ازمان ،همگ��ي مربوط به
فوتشدگان سال  1390بودند و يا تعدادي از آنها فوتشدگان سنوات
گذش��ته بودند که در س��ال  1390در آن سازمان به ثبت رسيدهاند که
در فرض اخير ،برخي از نتايج اين پژوهش مث ً
ال در مورد درصد پوشش
ثبت بهداشتي مرگ نياز به بازنگري و اصالح خواهد داشت.

نتيجهگيري و پيشنهادات
يکي از مش��کالت اجرايي اين پژوهش ،عدم امکان دسترس��ي آسان به
دادههاي آماري پزش��کي قانوني بود و ضرورت دارد مس��ئوالن محترم
س��ازمان پزش��کي قانوني با اتخ��اذ تدابيري ،امکان دس��تيابي آس��ان
پژوهش��گران به دادهها و اطالعات آن س��ازمان را بيش از پيش فراهم
آورند.
گ کش��ور ،فقدان يک پايگاه اطالعاتي
از ديگر مش��کالت نظام ثبت مر 
منس��جم براي ثبت و دسترسي به آمار و اطالعات دقيق و روشن مرگ
اس��ت .عليرغم تالش انجام ش��ده توس��ط نهادهاي ذيرب��ط ،هنوز از
وضعيت آرماني که همانا تعيين دقيق علل فوت و پوش��ش کامل ثبت
مرگ اس��ت ،فاصله بس��يار داريم به طوري که سازمان بهداشت جهاني

نيز ايران را به عنوان يکي از کشورهاي با كيفيت ثبت مرگ ضعيف در
نظر گرفته اس��ت .به نظر پژوهشگران ضرورت دارد که وزارت بهداشت
ب��ه عنوان متولي اصلي س�لامت جامعه در درجه اول پوش��ش و دقت
ثبت دادههاي مرگ نظام ثبت بهداش��تي به ويژه در مناطق ش��هري را
بهبود ببخش��د و در مرحله بعد با هماهنگي ساير سازمانها و نهادهاي
مس��ئول از جمله س��ازمان پزشکي قانوني کشور ،س��ازمان ثبت احوال
کش��ور و مرکز آمار ايران ،اقدام به تأس��يس يک سامانه يکپارچه ثبت
مرگ در کش��ور نمايد .اهميت قائل شدن به کاربرد دقيق کدهاي ICD
براي تعيين علل بيماري يا فوت ميتواند نقش مؤثري در بهبود کيفيت
دادهها و اطالعات مرگ داشته باشد.
تشکر و قدرداني
نويسندگان مراتب تقدير و تشکر خود را از همکاري آقايان دکتر کامران
دهقان و دکتر رسول انتظارمهدي ،معاونان بهداشتي وقت دانشگاه علوم
پزشکي اروميه ،آقاي پرويز سالم صوفي ،کارشناس ثبت موارد مرگومير
معاونت بهداش��تي و آقاي دکتر علي افتخاري ،مدير کل پزشكي قانوني
اس��تان آذربايجان غربي ،و خانم زهرا قرباني ،کارش��ناس آمار اداره کل
پزشکي قانوني استان ،اعالم مينمايند.
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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.
Keywords: Mortality, Cause of Death, Legal Medicine, Iran

Received: 20 Dec 2014

Accepted: 15 May 2016

†Correspondence: Toxicology Department, Taleghani Hospital, Kashani St., Zip Code: 57159-74677, Urmia,
Iran
Tel: +98-044-33444591

Email: Delirrad@umsu.ac.ir

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

202

