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3  7931آرذ  71

 7939تا7931 هایسال طی سبزوار شهر جوانان میر و مرگ علل بررسی

 1بیدل زینب .9الیاسی حسین .1مهرآبادی برادران وجیهه.1محمدپور .میترا

 ()ارائه دهنده مقاله.ایران سبزوار، سبزوار، پزشكی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته عمومی، بهداشت رشناسیکا دانشجوی .1

 . ایران سبزوار، سبزوار، پزشكی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته هوشبری، کارشناس .1
 ایران سبزوار، ار،سبزو پزشكی علوم دانشگاه پزشكی، دانشكده میكروبیولوژی، گروه استادیار، .9

 ایران سبزوار، سبزوار، پزشكی علوم دانشگاه اجتماعی، پزشكی گروه پزشكی، دانشكده اپیدمیولوژی، ارشد کارشناسی .1

 زمینه و هدف: 
 درصدی91 تراکم ایران در که آنجا از. است جامعه عمر طول افزایش برای راهبردها ترینمناسب از یكی مرگ، بروز علل و الگو شناسایی 

 با مطالعه این لذا. است جامعه رشد جهت در گامی قشر این سالمت ارتقاء برای ریزیبرنامه باشد،می سال 11-13 سنی گستره در جمعیت

 .پذیرفته است صورت جمعیت این در مرگ علل بررسی هدف

  مواد و روش ها:
-13سنی یدامنه در متوفیان  ی کلیه را پژوهش  مورد های  نمونه ورود معیار که است توصیفی - مقطعی ی مطالعه نوع از پژوهش این

 و مرگ ،زمان سن،جنس،علت) اطالعات به مربوط لیست دهند چكمی تشكیل 1931-1939 زمانی یبازه در سبزوار شهرستان سال 11

 .گرفت ارقر تحلیل مورد 11 نسخه spss افزار نرم در سپس و گردید تكمیل متوفیان یپرونده یمطالعه طریق از...( 

  یافته ها: 
 سال 91 سن حداکثر  سنی توزیع نظر از .بودند زن( %1/11)نفر 111 و  مرد( %1/19) نفر 911 مطالعه، مورد جمعیت نفر 119 تعداد از 

 سنی گروه و(  %11) درصد بیشترین سال91تا11سنی گروه ، ها میر و مرگ در سنی های گروه سهم نظر از. بود سال 11 سن وحداقل

بودند.در بررسی متغیرعلت فوت مشخص شد که مرگ ومیربه علت  داده اختصاص خود به را ومیر مرگ( %1/11)  درصد کمترین 11تا11

(بیشترین میزان مرگ ومیرازنظرفراوانی %1/11(،بیماری های قلبی عروقی با) %1/11(،حوادث نامشخص) %1/19سوانح وحوادث رانندگی با)

 را شامل شده است.

 

  ث و نتیجه گیري:بحبحث و 
 همچنین و استبوده سبزوار شهرستان جوانان در مرگ علت مهمترین وحوادث سوانح 31-39 سالهای در که داد نشان مطالعه این نتایج

 و ریزیامهبرن نیازمند قشر، این بودن سازآینده و مولد نقش به توجه با بنابراین. باشدمی فوت علت سومین عروقی -قلبی مشكالت بروز

 .باشیممی افراد زندگی کیفیت افزایش و حوادث این بروز کاهش جهت در مناسب هایآموزش

 

 : کلیدي هايواژه
 سبزوار شهرستان جوانان، میر، و مرگ

 

  

 سالمندی  -زیست  حیطه بهداشت و محیط   –سخنرانی 
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