بررسی علل سوانح و حوادث منجر به مرگ در کودکان زیر  5سال در شهرستان کرمان
در سال 1931
محمود نکویی مقدم ،1محمدرضا امیر اسماعیلی ،2راحیل قربانی نیا* ،3حسین شیرخانی ،4زهرا
پذیرش مقاله34/4/11 :

چکیده
مقدمه :یکی از شاخصهای مهم توسعه و سالمت در کشورها میزان مرگ و میر کودکان زیر  2سال است .در سالهای اخیر میزان مرگ و
میر کودکان زیر  2سال کاهش پیدا کرده است ،اما همچنان نسبت به کشورهای در حال توسعه باالتر م یباش د .مطالع ه حار ر ب ا ه د
بررسی علل سوانح و حوادث منجر به مرگ در کودکان زیر  2سال در شهرستان کرمان انجام گرفت.
روش بررسی :این مطالعه به روش توصیفی  -تحلیلی و گذشته نگر در سال  1931انجام شد .پژوهش حارر بر روی  1919کودک زیر 2
سال حادثه دیده و مراجعه کننده به اورژانس بیمارستانهای آموزشی ب ه روش سرش ماری انج ام گردی د .اطالع ا م ورد نی از از پرون ده
بیمارستانی کودکان حادثه دیده استخراج و در فرمهای ثبت حوادث و مرگ و میر موجود در معاونت بهداشتی گزارش شده بودند .دادهه ا ب ا
استفاده از نرم افزار آماری  SPSSنسخه  13و آزمونهای  ANOVA ،t-testو  χ5مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :از بین  123کودک فو شده %93 ،دختر و  %91پسر بودند .بیشترین حوادثی که برای کودکان پیش آمده بود ،به ترتیب ر ربه
( ،)%93/96مسمومیت ( ،)%51/29سقوط از بلندی ( )%12/11بود .بیشترین میزان حوادث در دختران و در گروه سنی  9-4سال اتفاق افت اده
بود .سن ،جنسیت و فصل مرگ با نوع حادثه رابطه معنیداری نداشت ،در حالی که وقوع حادثه در کودکان زیر پنج سال با فصل مرگ رابطه
معنادار داشت.
بحث و نتیجهگیری :سه علت اصلی بروز حادثه :رربه ،مسمومیت و سقوط بود ،بنابراین باید آموزشهای متناسب با ه ر گ روه س نی و
حوادثی که بیشتر درگیر آن هستند انتخاب نمود ،باالخص والدین که عهدهدار سالمتی کودکان میباشند ،تالش بیشتری صور گیرد.
واژگان کلیدی :کودکان زیر  2سال ،سوانح و حوادث ،مرگ و میر ،واحد اورژانس ،بیمارستان آموزشی
ارجاع :نکویی مقدم محمود ،امیر اسماعیلی محمدرضا ،قربانی نیا راحیل ،شیرخانی حسین ،نوابی زهرا .بررسی علل سوانح و حوادث منجر به مرگ در کودکان زیر  5سال
در شهرستان کرمان  .1931-مجله پژوهشهای سالمت محور 1931؛ .1-11 :)1(1

.1

دانشیار ،مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خد مات سالمت ،مؤسسه آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران

.1

استادیار ،مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران

.9

مربی ،گروه مدیریت خدمات بهداشتی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی بم ،بم ،ایران

.1

دانشجوی کارشناسی ،گروه مدیریت خدمات بهداشتی ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران

.5

کارشناس ،مسئول بهداشت مادر و کودک ،معاونت بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران

* نویسنده مسؤول :دانشگاه علوم پزشکی بم ،بزرگراه خلیج فارس ،پردیس بم  ،دانشکده بهداشت
تلفن13935559591:

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور

Email: r.Ghorbani6790@gmail.com

– سال اول /شماره /1اتبستان 1931
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دریافت مقاله39/15/52 :



دریافت مقاله اصالح شده34 /1/53 :



نوابی5

بررسی علل سوانح و حوادث منجر به مرگ در کودکان

محمود نکویی مقدم و همکاران

مقدمه

نور دچار حادثاای میشوند کا نیاز با خدمات درمانی

در بسیاری از کشوورها از مملوا ایورار مور

هنگام تولد و در دورار نوزادی با شدت کاهش یافتوا

در کشورهای در حال توسعا نظیر کشور ما از اهمیت

است .حتی میزار نوزادانی کا خطرات هنگام تولود را

با یی برخوردار است ،زیرا عوالوه بر ایون کوا هموا

با سالمتی میگذرانند و از بیماریهوای عووونی موار

سوالا منوجر با از بیون رفوتون و مصدوم شدر تعوداد

سالم با در می برند ،خیلی بیشتر از گذشتا شده است

زیادی از افراد مامعا میشوود ،خسوارات شودیدی را

( .)1بر طبق آمارها میزار مر

و میر کودکوار زیور 5

نیز بر اقتصاد ملوی کشوور وارد مویسوازد ( .)1نتوای

سال  33نور در  1111تولد زنده اعالم شده است (.)2

حاصل از یافتاها حواکی از آر اسوت کوا سوا علوت

و میرها ،بیماریهای قابل پیشگیری

اصوولی بووروز حادثووا ض ووربا (تصووادف) ،سق وووط و

عامل اغلب مر

است کا این موضوع نشار میدهد با اندکی سورمایا-

سوختگی میباشد ،یعنی باید آموزشهای متناسب بوا

گذاری و برناماریوزی در حووزه باداشوت و درمووار

هر گروه سنی و حوادثی کا بیشتر درگیر آر هستند یا

و میرهوا

با طور کلی فاکتورهوای سون ،مونب ،منطقوا و نووع

میتوار تا حدود زیادی از وقوع ایون مور
ملوگیری کرد (.)3

حادثا را در انتخاب اقدامات و آموزشهای پیشگیرانا

هر سال میلیوورهوا کوودك بوا علوت حووادق قابول

تأثیرگذار بدانیم و عالوه بر آر در آموزش کل مامعوا

پیشگیری مار خود را از دست میدهنود .سووختگی،

با خص والودین کا عووادهدار سوالمتووی کووودکار

مسمومیت ،سقووط و ضوربا (تصادف) ،چاوار علوت

میباشند (.)5

و میر کودکار می باشوند .عموده حووادق

بررسی مطالعوات و پوژوهشهوا نشوار مویدهود کوا

اصلی مر

خانگی عبارت بودند از :سوختگی با علت تماس بوا

کودکار زیر  5سال بیشتر در معور

خطور حووادثی

مایعات داغ ،بریدگی با امسام تیز ،شکستگی با علوت

چور سوختگیها ،مسمومیت و سقوطانود ،در حوالی

زمین خوردر ،برق گرفتگی ،مسومومیت ،بلو مسوم

کا ایمنی کودکار بزرگتر از  5سال بیشتر بوا حووادثی

خارمی ( .)4حووادق و سووانغ غیرعمودی یکوی از

مانند تصادفات خیابانی با خطور مویافتود .مطالعوات

و میر کودکار زیور  5سوال اسوت

معدودی با بررسی عوامل حوادق کودکار پرداختوا-

کا می توار با انجام اقدامات سواده و کوم هزینوا ایون

اند ،بررسیها بیانگر آر هستند کوا شورایپ پور خطور

حوادق را با حداقل ممکن کاهش داد ( .)4سووانغ و

محیطی عامل مامی برای رخدادر بسیاری از حوادق

حوادق ،علت نیمی از مور های کودکوار مویباشود،

کودکووار اسووت ( .)1معمووو ً مسووارت پسوورها بوورای

کوودك ،بوا

خطر پذیری بیشتر است .تواوت در نوع فعالیوتهوا و

علت حوادق در بخشهوای اوراانوب بیمارسوتارهوا

بووازیهووای پسوورها ،تو وواوتهووایی کووا وال وودین در

بسووتری اسووت .در دنیووا سووا نا  3/5میلیووور نووور از

سرپورستی پسورار قالول مویشووند و اشوتاال بیشوتر

صدمات ،مار خود را از دست میدهنود 78 .میلیوور

کودکار و نوموانوار پسور در خوارز از خانوا د یول

مامترین علل مر

با طوری کا از هر  6کودك بستری یو
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و میور

دارند ( .)5از میار حوادق ،تصادفات رانندگی با ویژه

بررسی علل سوانح و حوادث منجر به مرگ در کودکان

محمود نکویی مقدم و همکاران

است (.)5

مام و آسیببپذیر کاهش داد (.)8

نمکین و همکارار در مطالعاای بیار نمودند کا ماوم-

کودکار نقش مامی در حوظ و حراست از ارزشهای

و میر کودکوار  1-12ماهوا در سوطغ

الای و اسوالمی کشوور دارنود و حووظ و سوالمت و

شارسووتار بیرمنوود ،ناهنجوواری مووادرزادی ،در ٪33/3

ایمنی آنار باید در اولویت برناماهوای کشووری قورار

موارد بوده اسوت و در بررسوی فاکتورهوای موؤثر بور

گیرد .پیشگیوری از حووادق ،یکی از مسئولیوتهوای

و میر شیرخوارار متایرهای سوواد پودر ،فاصولا

اصولی والدین و مراقبین کوودك اسوت ،بوا شوناخت

تولد کودك با کودك قبلی ،وضعیت هنگام تولد ،وزر

خطوورات و حوووادثی کووا سووالمت کودکووار را تادیوود

هنگام تولد ،نوع زایمار و بوارداری پور خطور ارتبواط

میکند و با برناماریزی و اتخواذ راهکارهوای مناسوب

و میور کودکوار داشوتا اسووت (.)6

موویتوووار از وقوووع بسوویاری از ایوون گونووا حوووادق

در موطالعا حسینی خبوشار و همکارار این گونا ذکر

ملوگیری کرد .اگرچا در اذهووار عوومومی حووادق،

شده است کا علل حوادق و سوانغ منجور بوا مور

رویدادهای اتواقی و غیر منتظره تصور میشوند ،ولوی

کودکووار زیوور  5سووال در اسووتار خراسووار شوومالی

شواهدی دال بر قابل پیشبینی بودر و امتنواب پوذیر

ناهنجاری مادرزادی بوده است کا نیاز با برناماریوزی

بوودر آرها وموود دارد .بوا ایون نگورش بسویاری از

مناسب مات انجام مداخالت از مملا ارماع ماوت

کشووورها در صوودد کوواهش میووزار حوووادق کودکووار

بووا

برآمده و موفقیتهای بسیاری را کسب کوردهانود .در

خصوص در ازدوازهای فامیلی و همچنین آزمایشات

ایون پووژوهش بوورآنیم تووا بوا بررسووی علوول سوووانغ و

زم با مادرار باردار قبل از بارداری و حین بوارداری

در کودکوار زیور  5سوال در

مر

معناداری با مر

مشوواوره انتیکووی و انجووام آزمووایشهووای انتی و

در زمینا عدم مصورف خوود سورانا دارو ،در معور

حوادق منجر بوا مور

شارستار کرمار پرداختوا و متخصصوین را تشوویق و
با ارالا روشهای پیشگیری باتری برای ایون

اشعا قرار نگورفتن و موواد شویمیایی داشوتند ( .)7در

تحری

مطالعا بیات و همکارار کا با بررسی مامتورین علول

افراد ناتوار و در معر

خطر امتماع بنماییم.

حوادق در کودکار پرداختا است ،این گونا ذکر شده
کا حوادق و اتواقات از مام ترین عوامل تادیدکننده
سالمت بشر هستند و شای ترین علت مر

و میر در

کودکوار ،قابول پیشوگیری بودنود .در مطالعوا مووذکور
مشخص شد ،بیشترین علت صدما سوقوط از ارتوواع
( )%32/5و مسمومیت ( )%26/7بود و بیشترین عضوو
آسیب دیوده سور ،گوردر و تنوا ( )%31/7و بیشوترین
مکار وقوع حادثا منزل ( )%31/8بوده است .براسواس
نتای پژوهش بیار شد ،بوا آمووزش خوانواده و انجوام
اقداماتی در مات افزایش ایمنی منازل میتووار بوروز

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور

– سال اول  /شماره / 1اتبستان 1931

روش بررسی

پژوهش حاضر ی

مطالعا توصیوی-تحلیلی با شویوه

گذشتانگر بود کا در سال  1331بر روی کودکار زیور
 5سالی کا دچار حادثوا و مصودومیت شوده و بورای
دریافت خدمات با یکی از اوراانبهوای بیمارسوتار
های دانشگاه علوم پزشکی (شواء ،افضلی پور ،شاید-
باهنر) مرامعا نمووده بودنود ،انجوام گردیود .مامعوا
آماری مورد موطوالعا کول کوودکووار حوادثووا دیوده
شامول 1313نور مرامعا کننده در طول سال  1331بوا
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آسیب پذیری بیشتر منب مذکر در مقابل منب مؤنث

حوادق درکودکار و میزار مر

ترین علل مر

و میر را در این قشر

بررسی علل سوانح و حوادث منجر به مرگ در کودکان

محمود نکویی مقدم و همکاران

کودك  1– 53ماها (زیر  5سال) در اثر حادثوا فووت

کا برای کودکار پیش آمده بود ضوربا بوا  517موورد

کرده بودند کا با روش سرشماری مورد بررسی قورار

( ،)%33/67مسمومیت با  268مورد ( ،)%21/56سقوط

گرفتند .معیارهای ورود با مطالعوا عبوارت بودنود از:

از بلندی با  137مورد ( )%15/11بود .توزیو فراوانوی

کودکی کا در زمار مرامعوا بوا اوراانوب حوداک ر 5

و درصد سایر علل حوادق مختلف در کودکار زیر 5

سال تمام داشتا باشد و بوا دلیول حادثواای از مملوا

سووال مووورد مطالعووا مرامعووا کننووده بووا اوراانووب

مسوومومیت ،سوووختگی ،حوووادق سووقوط از بلنوودی،

بیمارستارها در مدول  1قابل مشواهده اسوت .بیشوتر

حادثا دوچرخا سواری یا موتور سیکلت ،گازگرفتگی

حوادق در فروردین مواه  %12/6و کمتورین آرهوا در

توسپ حیوانات و ام ال هم دچار مصودومیت شوده و

آبار و آذرماه  %3/8رخ داده اسوت .بوا لحواص فصولی

با بیمارستار آورده شده باشد .ابزار موورد اسوتواده در

 %23/6حوادق موذکور در باوار %28/3 ،در تابسوتار،

و میور کودکوار بوود ،کوا

 %14/5در پاییز %27/7 ،در زمستار اتواق افتاد .آزموور

اطالعات مورد نظر توسپ کارشناسوار آمووزش دیوده

تی دو طرفا نشار داد کوا بوین سون کودکوار و علول

و میر کودکار شارستار کرمار ممو آوری

حوادق با  %35اطمینار رابطا معناداری ومود نداشت

و میر کودکوار معاونوت باداشوتی

( .)Sig=1/243نتای آزمور  ANOVAمشخص کرد

دانشگاه علوم پزشوکی و خودمات باداشوتی درموانی

کا بین منسیت و علل حوادق رابطا معناداری ومود

کرمار شامل دو فرم طراحی شده در برناموا Access

نداشت ( .)Sig=1/373تعداد فووت شودگار از میوار

این تحقیق فرم ثبوت مور
مرکز مر

شد .فرم ثبت مر

بود .فرم  1شامل اطالعات دموگرافی

و علت فووت

کودکار زیر  5سال 153 ،نور بود .از بین مووارد مور

و زیرگروه مرامعا و مکار فوت هور مرامعوا کننوده

و میر کودکار زیر  5سال کا در سال  1331ثبت شوده

بوا

بودند 43 ،مورد مربووط با سووانوغ و حوادق منجور

ماه و مکار ،شارسوتار ،ملیوت

(ترافیکی ،مسمومیت ،غرق شدگی ،سوختگی

بود .فرم  2شامل شش قسمت فرم اصلی ،توکی
تعداد و منب ،توکی

با مر

و نمایش اطالعات بوود .پوب از اسوتخراز دادههوا و

و خشونت) بود کا از ایون میوار بیشوترین میوزار بوا

تبودیل با ارقام آماری ،دادهها توسپ نرمافوزار SPSS

 %72/1مربوط با حوادق ترافیوکی بود .سایر حوادق

نسووخا  13و آزمووورهووای  ANOVA ،t-testو χ2

منجر با مر

در کودکوار زیور  5سوال در کرموار در

مورد تجزیا و تحلیل قرار گرفت.

سال  1331بوا ترتیوب مسومومیت  ،%18/6خشوونت
 ،%4/7غرق شودگی  %2/3و سووختگی  %2/3بودنود.

یافتهها

توزی فراوانی حوادق در کودکار زیور  5سوال موورد

کوول کووودکار کمتوور از  5سووال موورامعا کننووده بووا

مطالعا مرامعوا کننوده بوا اوراانوب بیمارسوتارهوای

بخشهای اوراانب بیمارستارهوای آموزشوی کرموار

آموزشی با توکی

گروه سنی در مدول  2نشار داده

 1313نور بود کا از این تعداد  %61/5دختور و %33/5

شده است کا مشخص شد ،بیشوترین میوزار حووادق

پسر بودند .پژوهش حاضر نشار داد کا از عمدهتورین

در گروه سنی  3-4سال رخ داده است.

1

منجر با مر
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اوراانبهوای بیمارسوتارهوای دانشوگاهی بوود261 .

علل مرامعا کودکار با بیمارستار و بیشترین حوادثی

بررسی علل سوانح و حوادث منجر به مرگ در کودکان

محمود نکویی مقدم و همکاران

جدول  :1توزیع فراوانی علل مراجعه کودکان زیر  5سال به دلیل وقوع حوادث به اورژانس بیمارستان های آموزشی شهرستان کرمان
نوع حادثه

ردیف
1

ضربه

519

%93/59

2

مسمومیت

159

%11/55

3

سقوط

139

%15/11

4

حوادث جادهای

119

%3/15

5

سوختگی

51

%9/33

6

حادثه دوچرخه سواری یا موتور سیکلت

51

%9/31

7

تصادف عابر پیاده

11

%1/91

8

عقرب زدگی و مارگزیدگی

13

%1/15

9

خشونت

11

%1/95

10

خودکشی

19

%1/33

11

برق گرفتگی

9

%1/59

12

گاز گرفتگی توسط حیوانات

9

%1/59

13

سایر علل

11

%1/59

جمع کل

1919

111

جدول  :2توزیع فراوانی دالیل مرگ کودکان زیر  5سال مراجعه کننده به اورژانس بیمارستانهای آموزشی به تفکیک گروه سنی
حوادث منجر به مرگ

گروه سنی

ترافیکی

مسمومیت

سوختگی

غرق شدگی

سایر

خشونت

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

زیر  1سال

3

%11/9

1

%1/1

1

%1/1

1

%1/1

1

%1/1

1

%1/1

 1-1سال

1

%9

1

%1

1

%1

1

%1

1

%1

1

%1

1-9سال

5

%11/9

1

%19/1

1

%1

1

%1

1

%1

1

%1

9-1سال

11

%51/1

1

%1/9

1

%1

1

%1

1

%1/9

1

%1

1-5سال

1

%59/1

1

%11/9

1

%1

1

%1

1

%1

1

%1

علل اصلی مر

و میر بعد از ناهنجاریهای مادرزادی و

کروموزومی ،بیماریهای عوونی انگلی و تنوسی بودنود.
بیشترین مر

مر

و میر در گروه سنی  4-5سال بوده است .از سوایر

د یل عمده مور

و میر در کودکوار زیر  5سال بعود از

و میر در کودکوار زیور  1سوال بوا علوت

 %27/6و بیموواریهووای سیسووتم عصووبی  %11/16اشوواره

بیماریهای ناهنجاری موادرزادی و کرومووزومی %52/2

و میر در پسرار اتواق افتواده اسوت

کا از این میار مامترین علت مر

نمود .بیشترین مر

و کودکار زیر گوروه

ناهنجاریهای مادرزادی ،میتوار با سوانغ و حوادق در

ناهنجاریهای قلبی عروقی بوده است و کمتورین میوزار

و میر در دخترار روی
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تعداد

درصد

بررسی علل سوانح و حوادث منجر به مرگ در کودکان

داده بود .تنوع علل مر

محمود نکویی مقدم و همکاران

زیور  5سال شامل مسموومیت ،خشونوت ،غرق شدگی،

و میر در پسرار شامل سورطار،

گوارشی قلبی عروقی و سیستم ادراری بود؛ در حالی کا

بیون گروه سنی ،منسیت با سوانغ وقوع یافتوا رابطواای

ایون علوول در دخوووترار شوووامل بیموواریهووای عصبوووی،

ومود نداشت ،اما فصل مر

با سوانغ رابطوا معنواداری

سوانوغ ،حا ت معین هنگام تولد ،بیمواریهوای عووونی

نشار داد (مدول  .)3همچنین این آزمور نشوار داد بوین

انگلی ،ناهنجاریهوای کرمووزومی بووده اسوت .برطبوق

رابطوا

مودول  3وقوع حوادق منجر بوا موور

علت سوانغ با گروه سنی ،منسیت و فصل مور

بوا دو گووروه

سوانغ و حوادق و سایر علل منجور بوا مور

معناداری ومود نداشت (مدول .)4

کودکوار

جدول  :3ارتباط بین وقوع حادثه و خصوصیات دموگرافیک در کودکان زیر  5سال مورد مطالعه مراجعه کننده به اورژانس بیمارستانهای آموزشی

خصوصیات دموگرافیک

وقوع حادثه منجر به مرگ
وقوع حوادث و سوانح

جنسیت

گروه سنی

فصل مرگ
جمع کل

5

P-value

سایر علل منجر به مرگ
درصد

تعداد

درصد

تعداد

دختر

19

51/91

59

19/51

پسر

19

99/91

59

51/11

>1سال

19

13/51

91

51/11

1-1سال

1

3/13

11

19/11

1-9سال

3

15/15

11

11/11

9-1سال

19

13/51

9

5/11

1-5سال

5

11/95

1

1/51

بهار

13

19/19

19

11/19

تابستان

5

19/59

93

99/59

پاییز

9

15/31

15

19/93

زمستان

11

15

99

19/11

11

111

115

111
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بیمواریهوای غودد و تاذیوا و متابولیو  ،بیمواریهووای

سوختگی تقوسیم گردید .نتای آزمورهای  χ2نوشار داد

بررسی علل سوانح و حوادث منجر به مرگ در کودکان

محمود نکویی مقدم و همکاران

جدول  :4ارتباط بین علت حوادث و خصوصیات دموگرافیک در کودکان زیر  5سال مورد مطالعه مراجعه کننده به اورژانس بیمارستانهای آموزشی

ترافیکی

مسمومیت

علل حوادث

غرق

خشونت

سوختگی

سایر

P-value

Df

شدگی

خصوصیات دموگرافیک

گروه سنی

فصل مرگ

پسر

19

9

1

1

1

1

>1سال

3

1

1

1

1

1

1-1سال

1

1

1

1

1

1

1-9سال

5

1

1

1

1

1

9-1سال

11

1

1

1

1

1

1-5سال

1

1

1

1

1

1

بهار

11

5

1

1

1

1

تابستان

5

1

1

1

1

1

پاییز

5

1

1

1

1

1

زمستان

9

1

1

1

1

1

5

11
1/913

15
1/193

بحث و نتیجهگیری

روستاهای خراسار شمالی مشخص شود ،الگوی مر

در مطالعاای  Sridharanدر سال  2111کا حوادق را

و میر کودکار زیر  5سووووووال روستایی استار خراسار

در بین کودکار خوانوادههوای داوطلوب بررسوی کورد،

شمالی تقریباً در طووی سووالهووای  84-83ثابت بوده و

مشخص شود کوا در طوی بررسوی پون سوالا %12/3

مامترین علوت مور

و میور ،ناهنجاریهای مادرزادی

کودکار تا سن  5سالگی دچار سانحا شدهاند و بیشوتر

بوده است ( .)7براساس نتای گزارش نظام کشوووووری

آنار دارای منسویت موذکر بوودهانود در ایون مطالعوا

کودکووار  1-53موواها نیوز شایعترین

مشخص شد موارد مر

در دخترها ( )%61/5بیشتر از

موراقبت موور
علل مور

و مویر کووودکار  1-53موواها در کشووور

پسرها بوده است کا چنین نسبتی در اک ریت مطالعوات

ناهنجاریهای مادرزادی با  23/3درصد میباشد ()13

انجووام شووده در ایوورار و دیگوور کشووورها عکووب ایوون

کا این آمار با علوت مر

و میر در پژوهش با دسوت

موضوع گزارش گردیده اسوت ( .)3بوا عنووار نمونوا

آمده از این مطالعا همخوانی دارد .این نتای با مطالعوا

کودکووار در زابوول ( )11در پسوورها و

حاضر مشابات داشتا و از آنجا کا مطابقت بوا الگووی

دخترهووا بووا ترتیووب  %63و  %37و فراوانووی آر در

کشوری دیده مویشوود باید مداخالت زم هماهنﮓ با

ممعیت تحت پوشش دانشوگاه علووم پزشوکی شواید

کشوور و موداخالت بومی مات کاهش میزار مر

و

باشتی ( )11در پسرها  %52/5و دخترهوا  %47/5و در

میر انجام پذیرد .در مطالعاای کا مکارم و همکارار در

پسورار بوا دختورار

سال  1331برروی  448نور افراد زیور  8سوال مرامعوا

فراوانووی موور

منوب آفریقا ( )12نسوبت مور

 1/26بوده است .احتما ً تواوت با دلیل تواوت منطقا-

کننده با مورکز اوراانوب شارسوتار با علوت رخ دادر

ای و مرامعات با اوراانبهای مورد مطالعا باشود .در

سوانغ و حووادق در طی سالهای  83و  88صوورت

مطالعا حسینیخبوشار و همکوارار در سوال  1331در

گرفت ،نشار داد کا بیشترین سوانغ در سال  88و83

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور
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جنسیت

دختر

19

9

1

1

1

1

1/51

بررسی علل سوانح و حوادث منجر به مرگ در کودکان

محمود نکویی مقدم و همکاران

حاصلا سا علت اصلی بروز حادثوا ضوربا ،سوقوط و

عاللم خطر بیماریها و توأخیر در مرامعوا بوا مراکوز

سوختگی بود ،کوا بوا نتوای مطالعوا حاضور مشوابات

درمانی  %76و سپب اصورار والدین با ترخیص کودك

داشوت ( .)4از علول اصولی ایوون مطالعوا نیوز ضووربا،

قوبل از بابودی کامل با دلیل مشکالت اقتصوادی %12

مسمومیت و سوقوط از بلنودی و در گوروه سونی 3-4

عنوار نمودند کا در مطالعا حاضر هوم مور

کودکوار

سال رخ داده بود ،کا باید آموزشهای متناسب بوا هور

در گروه سنی  1-12ماها بیشتر از گروه سونی 13-53

گروه سنی و حوادثی کا بیشوتر درگیور آر هسوتند در

ماها بوده اسوت ( .)11در مطالعواای دیگور در اسوتار

آموزش کل مامووعا بوا خص والوودین کوا عاودهدار

آذربایجار شرقی کا مر

کودکوار کمتور از  5سوال را

سالمتی کوودکار هستند ،صورت گیرد.

مورد بررسی قرار داد ،بیشترین موارد مور

در ی

مطالعا مورد شاهدی با منظور بررسی مور

میر کودکار زیر ی

و

سال و عوامل مؤثر بر آر در شوار
کودکار کمتر از ی

بیرمند  %73/7از موارد مر

در ماه اول زندگی و  %42/3بین ی

مطالعا حاضر با ترتیب در گروه سنی کمتر از ی

مواه

و  1-12ماه بوده است و یکی از علتهای شای مور
در گروه کمتر از ی

سال عوونوتهوای تنوسوی بووده

سوال

است ( .)15در مطالعواای در ممعیوت تحوت پوشوش

گزارش شده است .همچنین مامترین علوت فووت در

دانشگاه علوم پزشکی شواید باشوتی تاورار ،در سوال

نوزادار ،نارسی و عارضا کمبود وزر هنگام تولود و در

در بوین کودکوار 1-53

شیرخوارار ی

ماه تا ی

ماه توا یو

سال

مشوابا بوا

سوال ناهنجواری موادرزادی

 1331تعداد  383موورد مور

ماهووا رخ داده اسووت کووا بیشووترین فراوانووی موور

در

بوده است کا در این مطالعوا ناهنجواری موادرزادی از

محدوده سنی  1-12ماه بووده اسوت و بیشوترین علول

در این گروه بوده است .زم بوا ذکور

بوووا ترتیوووب ناهنجووواریهوووای موووادرزادی و

علل شای مر

مووور

است کا نمکین با نقل از بررسوی انجوام شوده توسوپ

کروموزومی ،حوادق و سووانغ و سورطارهوا گوزارش

کوکب و شریف زاده ،متایرهای سواد پدر ،وزر نووزاد

شده است ،کا با توما بوا سوا علوت شوای مور

در

هنگووام تولوود ،نوووع زایمووار و بووارداری پرخطوور از

کودکار بررسی شده در مطالعا حاضر ،فقوپ در علوت

و میور شویرخوارار گوزارش

ناهنجاری مادرزادی با پژوهش ذکر شوده مشوابا

فاکتورهای مؤثر بر مور

شوده است کا این نتوای همووسو بوا مووطالعا حاضور
میباشود ( .)6در یو

مطالعوا انجوام شوده در کشوور

مر

بوده است (.)11
در مطالعا بیات و همکارار یافتاها نشار داد ،بیشوترین

انگلستار ،ناهنجاری مادرزادی از علتهای شای مور

علت صدما سوقوط از ارتوواع ( )%32/5و مسومومیت

کودکار گزارش گردید ( .)14در مطالعاای بوا بررسوی

( )%26/7بود ( .)8همچنین در مطالعاای مشخص شود

تعداد  33مورد مر

در کودکار  1-53ماهوا در زابول،

کا اغلب د یل بستری شدر کودکوار زیور  5سوال در

بیشترین مووارد مور

( )%68در سون بوین  1-12مواه

بیمارستار سقوط ،مسمومیت و بریدگی است ( ،)16کا

گزارش شده است و بیشترین علوت فووت بوا ترتیوب

این نتای مؤید یافتاهوای پژوهووش حاضوور بوود .بور

نوواشی از بیومواریهای

اساس نتای میتوار گوت با آمووزش خوانواده و انجام

سوووانغ و حوووادق ،موور

تنووسی و دستوگاه گوارش بوده است و بیشترین علل
9

اقوداماتی در ماووت افوزایش ایمنوی مونازل میتووار
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در گروه سنی  2-4سال بوده اسوت .بور اسواس نتوای

عدم بابودی در کودکار را حساس نبوودر والودین بوا

بررسی علل سوانح و حوادث منجر به مرگ در کودکان

محمود نکویی مقدم و همکاران

بوروز حووادق در کودکار و مویزار مور

این قشر مام و آسیبب پذیر کاهش داد .در بررسووووی

حاضر در ترتیب فصول با هم تواوت داشوتا اسوت .در

سوووووختگی در سوال  2113توسوپ

این مطالعا باار  %23/6و تابوستار  %28/3پواییز %14/5

 Kai-Yangو همکوارار در چوین انجام شود ،فراوانی

و زمستار %27/1با دست آمد .ایون توواوت شواید بوا

سوختگی  22/5و  54/6درصوو ود بوووود .در اغلوووووب

علت تواوت  7مناطق و گروه سنی کا در مطالعوا مود-

مطالعووات د یول سوختگی ،مایعات داغ ،آتشسوزی،

نظر کا زیر  14سال معرفی شده است و علول محیطوی

برقگرفتگی و مواد شیمیایی بووده است (.)17

کا کودکار با آرهوا مواماوا داشوتاانود ،باشود .نتوای

اپیووودمیولوای

پژوهش حاضر نشار داد کا ضربا ،مسومومیت سوقوط

مطالعا حاضر نشار داد سن ،منسیت و فصل مر

از بلنوودی ،از ماوومتوورین علوول مرامعووا کودکووار بووا

نوع حادثا رابطا معنیداری نداشت ،در حالی کا وقوع

و

رابطوا

بیمارستار بود .بررسیها نشار داد ،علل اصلی مور

حادثا در کودکار زیر پن سال بوا فصول مور

بوا

میر بعد از ناهنجاریهای مادرزادی و کرومووزومی کوا

معنووادار داشووت .ایوون در حووالی اسووت کووا مکووارم و

بیشتر در کودکار زیر  1سال رخ داده ،بیمواری عووونی

همکوارار در مطالعوا خوود نشوار دادنود کوا بایود بوا

انگلی و تنوسی بودند .در حالی کا در سوایر مطالعوات

طورکلی فاکتورهای سن ،منب و منطقا و نوع حادثوا

سوانغ و حوادق ،سوختگی ،ضوربا ،بورق گرفتگوی و

را در انتخاب اقدامات و آموزشهای پیشگیرانا توأثیر-

بریوودگی ماوومتوورین علوول بووا شوومار آمووده بودنوود

گذار دانست ( .)4واقعیت این اسوت کوا حادثوا قابول

( .)4،7،13،17تواوت مطالعا حاضر با سوایر مطالعوات

پیشبینی نیست ،ولی با رعایت ی

سری اصول سواده

میتواند با دلیول شورایپ مختلوف محیطوی ،الگوهوای

می تووار میوزار تلووات ،صودما و معلولیوت ناشوی از

متووواوت رفتوواری کودکووار و سووایر عواموول مرتووب در

حادثا را کاهش داد .آموزش نکات عملوی و سواده بوا

مناطق مختلف ارالا دهد.

مردم برای پیشگیری از حووادثی اسوت کوا مویتوانود

و میر  537کودك زیر  5سوووال

منجوور ب وا تلوووات و صوودمات موودی گووردد .بررسووی

بوا بررسوی علل مر

در چاووارمحوووال بختیواری  236پسر و  311دختوور

مطالعات و پژوهشها نشار میدهد کا کودکار زیور 5

و میورکودکووار

خطر حوادثی چور سوختگیها،

موشخص شد ،شای ترین علول مور

سال بیشتر در معر

موووورد مطالعوووووا ،نارسوووووی و کوووووم وزنوووووی

مسمومیت و سقوط قرار دارند .مطالعات معودودی بوا

هنگوووام تولووود  ،%24/8عوونوووتهوووای تنووووسی

بررسی عوامل حوادق کودکار پرداختااند ،بررسویهوا

 %14/4حووووادق  %11/7بیمووواریهوووای اسووواالی

بیانگر آر است کا شرایپ پرخووطر موحیووطی عاموول

کودکار نیز

مامووی بوورای رخوودادر بسوویاری از حوووادق کودکووار

نامشخص بود ( .)18این نتای نیوز بوا مطالعوا حاضور

است .آموزشهای ایمنی مربوط با کودکوار ،از طریوق

مشابات داشت .از نظر فصلی در مطالعا منتصری بیوار

مدرسا ،والدین ،کتابها و برناماهای تلویزیوونی ارایوا

شد کا بیشترین موارد مرامعا با بیمارسوتار در فصول

میشوند و از طرفی والدین ماومتورین منبو آمووزش

تابستار  ،%38/4بواوار  %35/2و زمسوتوار با کمتوریون

ایمنی کودکانند ،در حالی کا آرها رساناهای گروهوی

 %7/4و در  %23/1موووووارد علووووت موور
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و میر را در

مرامعا صورت گرفتا است ( .)13این نتای با مطالعوا
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مطرح میکنند .همچنین ،آموزشهای مربوط با ایمنوی

توما با ارتباط برخی متایرهای بررسی شده بوا مور

کودکار با والودین در کتابها گنجانده شده است .بوا

کودکار ،با نظر میرسد ،سام عمدهای از این مر هوا

طوور کلی بورناما آمووزشوی مام و مشخوصی بورای

قابل پیشگیری باشد .از محدودیتهای مطالعوا حاضور

باوبود سطغ ایمنی کودکووار و پیشوگیری از حووادق

این بود کا موارد ثبت شده برابر با تمامی موارد رخداد

کودکار وموود نودارد و مویتووار گووت در صوورت

حادثا در شارستار کرموار نبوود ،زیورا بوورخی مووارد

رعایت اصول اولیا ایمنوی ،بسویاری از حووادق قابول

علیرغم ومود مصدومیت با اوراانب مرامعا نمیکنند

پیشگیری هستند .همچنوین احتموال بوروز حووادق و

و در منزل یا سایر مراکز باداشتی درمانی مورد مراقبت

سوووانغ خووانگی را تووا حوود امکووار بایوود کوواهش داد.

سرپایی قرار میگیرند.

تصادفات رانندگی مسئول اک ریت مر

و میرها است.

اسووتواده از وسووایل حووواختی داخوول اتومبیوول بوورای
پیشگیری از مر

و صودمات شودید در مواقو بوروز

تصادفات بسیار مؤثرند .کودکار با طور ذاتی کنجکواو
هستند .در محیپ خانا هم احتمال خطراتی نظیر شوك
الکتریکی ،سیمهوای بورق ،تیو ،،درهوای شیشواهوای،
پنجرهای باز ،حمام ،وار و اسوتخر وموود دارد .هموار
طور کا کودك بزرگتر میشود .نوع مراقبتها نیز فورق
میکند .با عنووار م ال در مورد ی

کوودك نوپا بایود

موواخب پلاها بود ،ولوی در کودکوار بزرگتور بایود در
مورد دوچرخا و خیابار نگرار بود و اقدامات حواختی
را با مورد امرا گذاشت .بنابراین با منظوور ملووگیری
از حوادق و بابود شرایپ ایمنی کودکار بررسی علمی
موضوعاتی چور میزار وقوع حووادق کودکوار ،علوت
وقوووع حوووادق و آموووزشهووای ارایووا شووده ماووت
پیشووگیری از حوووادق کودکووار ضووروری اسووت .ایوون
مطالعا علیرغم محدویتهای اشواره شوده ،نشوار داده
است کا مر

و میر کودکار کمتر از پن سال در بوین

پیشنهادها

با توما با این کا بخش عمدهای از حوادق و مر

و

میرهووا قابوول پوویشبینووی و پیشووگیری اسووت ،پیشوونااد
میگردد با فراهم آوردر آموزشهوای زم مربووط بوا
ایمنی کودکار با صیانت از کودکار کا حوظ و سالمت
و ایمنی آنار در اولویت برناماهای کشووری اسوت بوا
برناماریزی و اتخاذ راهکارهای مناسب پرداختا شود.
سپاسگزاری

نویسندگار مقالا بر خود زم میدانند سپاس و تشوکر
خود را تقدیم همۀ افرادی کنند کا در پژوهش حاضور
شوورکت داشووتاانوود .از همکوواری صوومیمانا حراسووت،
معاونووت باداشووتی دانشووگاه علوووم پزشووکی کرمووار و
کارکنار آر مرکز ،کمال تشکر را داریم .پژوهش حاضر
بخشی از طرح پژوهشی اسوت کوا بوا حمایوت موالی
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرموار انجوام
شده است.

References
studies. Journal of Family Research. 2009;5(2);179205. Persian.

11

1. Tabibi Z. Incidence, Causes and prevention of
child accidents in Iran: an analysis of existing

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور

– سال اول /شماره / 1اتبستان 1931

Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir at 6:56 +0330 on Tuesday November 24th 2020

را باوتورین مونبو آمووزش ایمنی کوودکار برای خود

ممعیت مورد مطالعا همچنار قابل مالحظا است و با

Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir at 6:56 +0330 on Tuesday November 24th 2020

بررسی علل سوانح و حوادث منجر به مرگ در کودکان

2. United Nations International Children's
Emergency Fund (UNICEF). Statistics of Islamic
Republic of Iran, children Under-5mortality rate,
2007
[cited
2012
Sep
2].
Available
from:http://www.unicef.org/infobycountry/iran_stat
istics.html
3. Nojomi M, Naserbbakht M, Ramezany M, Anbary
K. Under-5 year mortality: result of in-hospital
study, Tehran, Iran. Acta Medica Iranica. 2009;
47(4):319-24. Persian.
4. Makarem H, Raee Z, Rajablo M, Rasooli SA.
Study of epidemiological compering of injury and
accidents in under 8-year children of Khalil Abad
in 2009-2010. 2th National Conference of
Roadway, Railway and Arial Accidents; 2011 Nov
10-11; Zanjan: Islamic Azad University of Zanjan;
2011.
5. Mohammad Fam A, Sadri G. Epidemiological
evaluation of traffic accidents in Hamedan in 19981999. Sci J Forensic Med. 2000;6(20):5-12.
6. Namakin K, Sharifzadeh GR. The Evaluation of
Infants mortality causes and its related factors in
Birjand. J Isfahan Med Sch. 2009; 27(95):275-82.
Persian.
7. Hosseinikhabooshan Z, Pour Adineh M,
SerajAkbari N. Study of benchmarking and causes
of under 5-year rural children death of
KhorasanShomali state during 2004-2009. J North
Khorasan Univ Med Sci. 2011;4(2):57-62. Persian.
8. Bayat M, Shahsavari A, Forughi S, Mirzajani F,
Alamneshan F. Assessment of Accidents'
Prevalence in Children Undre 5 year Referred to
Emergency ward. Mandish Journal. 2011; 2(2-3).
Persian.
9. Sridharan L, Crandall M. Injury and health
among children in vulnerable families. J Trauma.
2011;70(6):1539-45.
10. Shahraki A, Mardani M, Arab M, Firuzkuhi Z.
Infant under 1-59 month mortality causes in Zabol.
Iran J Nurs Res. 2010; 5(17): 6-13. Persian.

11

محمود نکویی مقدم و همکاران
11. Tajedini F, DelbarpoorAhmadi S, Ehdaievand
F, MoghimiDehkordi B, TorkamanNejad S, Farsar
AR. Epidemiological features of children mortality
in the area covered by ShahidBeheshti University
of Medical Sciences in 2012. J Clin Nurs
Midwifery. 2014; 3(1): 62-71. Persian.
12. Ntuli ST, Malangu N, Alberts M. Causes of
deaths in children under-five years old at a tertiary
hospital in Limpopo province of South Africa. Glob
J Health Sci. 2013;5(3):95-100. Persian.
13. LorNejad H. Ministry death care service of 1-59
months children report in order of health military.
1th ed. Tehran: Poneh; 2009. Persian.
14. Sidebotham P, Fraser J, Fleming P, Ward-Platt
M, Hain R. Patterns Patterns of child death in
England and Wales. Lancet. 2014;384(9946):90414.
15. Nikniaz AR, Tajadini N. Assessing the causes
of under-five mortality in the health service of rural
Azarbayejan. Medical Journal of Tabriz. 2006;
28(2): 113-7. Persian.
16. Gulliver P, Dow N, Simpson J. The
epidemiology of home injuries to children under
five years in New Zealand. Aust N Z J Public
Health. 2005;29(1):29-34.
17. Kai-Yang L, Zhao-Fan X, Luo-Man Z, Yi-Tao
J, Tao T, Wei W, et al. Epidemiology of pediatric
burns requiring hospitalization in China: a literature
review of retrospective studies. Pediatrics.
2008;122(1):132-42.
18. Majlessi F. Study of the causes of mortality in
children under 5 years of age in Chaharmahal and
Bakhtiari Province, Iran. Iran Occup Health. 2000;
29(1-4):21-8. Persian.
19. Montaseri Z, Salari M, Malak Zadeh JM,
Rostami Nejad A. Study on the frequency of
injuries among children at Beheshti hospital in
Yasuj1999. Armaghane-Danesh. 2003;29(8):1-8.
Persian.

1931 اتبستان/ 1  شماره/– سال اول

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور

Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir at 6:56 +0330 on Tuesday November 24th 2020

Survey of Under-5-year-old Children Injury and Accident Mortality Causes
in the City of Kerman in 2013
Nekooee Moghadam Mahmood1, Amiresmaelee MohamaReza2, Ghorbani Rahil*3,
Shikhani Hossein4, Navabi Zahra5
 Received: 16. 03. 2015

 Revised: 18. 04. 2015

 Accepted: 01. 07. 2015

Abstract
Introduction: One of the most important improvement and health indexes of a country is its
under-5-year-old children’s mortality rate. Recently, under-5-year-old children mortality rate
has decreased, but it is still more than developing countries. This research aimed to study the
causes of accidents and injuries of under-5-year-old children in the city of Kerman.
Method: This was a descriptive analytical prospective study in 2013. This project included
1303 under 5-year-old children who had accidents and referred to three training hospitals'
emergency departments. Data on accidents were collected from recorded accident and
mortality forms of Kerman Medical University for a period of 1 year (2013) with a census
method. Data were analyzed by SPSS19 software using t-test, ANOVA, and χ2 tests.
Results: Among 159 people died, 69% were girls and 31% were boys. The most kind of
accidents occurred to them were injury (39.67%), poisoning (20.56%), and falling (15.11%).
Accidents range was higher among girls and among 3-4-year-old children. Age, Sex, and
season of death did not have any correlation with the kind of accident however there was a
significant correlation between accidents occurred amongunder-5-year-old children and their
season of death.
Conclusion: Three main causes of accidents were injury, poisoning and falling, so we must
provide the affected age group with trainings proportional to their age group and the kind of
accidents happened to them. In addition we should try more to train all society members
particularly parents who take care of children.
Keywords: Under5-year-old children, Accidents, Mortality, Emergency Department, Training
hospital
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