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 پوست 3099
 0910 یهاسال یط نیریش قصر مارستانیبه ب نیدر مراجع ریوممرگو علل موارد  زانیم یبررس

 0990تا 
 یخاتون رضایعل *,یعبد رضایعلگان(: ) سندهینو

 کرمانشاه یدانشگاه علوم پزشکسازمان: 
 a_abdi61@yahoo.com پست الکترونیکی:

 
تاوان -فاکتورهای نشاندهنده سطح سالمت افراد یک جامعه است، با تعیین این فاکتورها مای ترینمهممبزان و علل مرگ یکی از : مقدمه

عمده خطر ساز و بیماریزا را شناسایی کرد و اقدامات الزم برای جلوگیری از مرگهای زودرس و قابل پیشاگیری انجاام داد. هادف  عاملهای

 .باشدمی 0382تا  0362مارستان شهرستان قصرشیرین طی سالهای این مطالعه بررسی میزان و علل مرگ ومیر در مراجعین به بی

باه بیمارساتان  کننادهمراجعه، جامعه آمااری شاامل تماام بیمااران استشدهانجامتحلیلی  -این مطالعه به روش توصیفیروش تحقیق: 

هاای پاژوهش ماا را تشاکیل  مذکور نموناهو تمام افراد فوت شده در فاصله زمانی  باشدمی 0382تا  0362قصرشیرین در فاصله سالهای 

شدند و با استفاده  آوریجمعها و دفاتر ثبت گزارش موارد مرگ ومیر  و از پرونده هادادهگردآوری  لیستچکبا استفاده از  هاداده. دهندمی

 قرار گرفتند. وتحلیلتجزیهو آمار توصیفی و استنباطی مورد  06نسخه  spss افزارنرماز 

 کل بیماران بساتری بارآورد شاد، درصد 0,88مورد بود که با احتساب تعداد بیماران برابر با  886تعداد موارد مرگ در این مطالعه نتایج: 

 هایبیماریبود. شایعترین علل مرگ به ترتیب مربوط به  سال 26,6±88,8 و انحراف معیار سن از موارد فوت شده مذکر و میانگین 66,8%

آماری نشان دادند که علل مرگ  هایآزمونبودند،  (%8,6نقلیه )ف با وسایل ( و تصاد%03,6حوادث )(، مسمومیت و %22,2قلبی و عروقی )

 (.P<1,12داشت ) داریمعنیومیر با متغیرهای شغل و سن ارتباط 

و تصاادف وساایل  و عروقای، مسامومیت و حاوادث با توجه به میزان باالی مرگ و میر به عللی مانند بیماری قلبی: گیرینتیجهبحث و 

جهت پیشگیری از مرگهای زودرس و کاهش خطر این عوامل به ساکنان منطقاه و  آموزشاقدامات الزم در خصوص  شودمینقلیه، توصیه 

 تخصیص تجهیزات بهداشتی و درمانی الزم انجام شود.

یو عروق یقلب یهایماریب مارستانها،یب ر،یوم مرگ کلمات کلیدی:
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