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Analyzing Cause of Death(ANCoD)

تجزیه و تحلیل علل مرگ

99آذر-واحد آمار



اهمیت و جایگاه مرگ و میر

تفاوتتنهاآمدهاند،بهدنیاکهاستآنانیهمهمحتومسرنوشتمرگ
والدتاگر.بودخواهدعمرطولومرگعلتمرگومیرها،بیندرموجود
یرمرگوممیکند،ایفامثبتینقشجمعیت،زمانیحرکتدرباروریو
ونوعمرگومیرهاتعدادعالوهبرآن،دارد؛کاهندهنقشیروندایندرنیز
ولدتوبههنگام"زندگیامید"مردگان،جنسیوسنیتوزیعآن،شدت
از،آنازباالتروبهداشتیشاخصهایمهمترینازمرتبطمسائلسایر

میرودبهشمارجوامعدرانسانیتوسعهشاخصهایاساسیترین



آنچهکهبرایبخشهایمختلفاهمیتدارد:

براي سازمان ثبت احوال

اطمینانازوقوعمرگ•

منظورابطالشناسنامههاحرازهویتب•

 سازمان پزشکی قانونیبراي

متوفیاحرازهویت•

تعیینعلتمرگدرمحدودةپاسخگوییبهقاضی•

رگزمانوقوعمتعیین•

براي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

محول،جون ،سونماننودهایمتووفیتعیینعللمرگبههمراهسایرمشخصه

............وفوت



منابعجمعآوریاطالعاتوزارت
بهداشتدرمانوآموزشپزشكی

بیمارستانهاوزایشگاههادرسطحشهرستان

گورستانها

مراکزبهداشتیدرمانیروستاییو
خانههایبهداشت

مراکزبهداشتیدرمانیشهری

پزشكیقانونیشهرستان

ادارهثبتاحوالشهرستان



 :دهدتحلیل اطالعات مرگ و میر و علل مربوطه، موارد زیر را نشان می

تعدادموارد. ایناسووراسویكجامعهاستوبسنیوجنسیمتأثرازساختاروترکیبمرگ،1

ارسونیوونساختوواتفراوانویپیرامووشوودکوهاطالعولمویوورتشكیواتجداولعمواطالع

اموروزهایون.دهودهایدیگررادراختیارقرارمیدبهزندگیوبسیاریشاخصوت،امیوجمعی

 …ران،اقتصادانانووان،بیمهگوان،جمعیتشناسوزانبهداشتودرموریجداولبرایبرنامه

 .گیردمورداستفادهقرارمی

عللفوتنمایانگرچگونگیبهره. .مندیمردمآنجامعهازخدماتبهداشتیودرمانیاست2

عللفوتنمایانگرچگونگیتوزیععواملخطرمنجربهمرگدرگروههوایسونی،جنسوی. ،و3

 .است …



اجزاء تشکیل دهندة گواهی فوت

مشخصاتعمومیمتوفی

نشانیمتوفی

مرگعلت 

مشخصاتصادرکنندةگواهیفوت



عپویونهاییکهدرانتهایوقایعلتبالفصلوعبارتاستازعلت فوري : الف

.درپیمنجربهمرگقراردارد

وقایعوعبارتاستازعلتیامجموعهایازعللوعلت یا علل واسط : ب و ج

.شدهاستپیدرپیمنجربهعلتفوریکهازعلتزمینهایشروع

کهطبقتعریفسوازمانجهوانیبهداشوتعلت زمینه اي : د(WHO)علوت،

آغوازکننودهسلسولهایازوقوایعزمینهایمرگ،بیمارییاجراحتیاستکوه

.استمنجربهفوت



زیوررابایودمووردتوجوهدرجریانانتسابوتخصیصعلتمرگموارد

:قرارداد

کدهایغیرممكنImpassible codes

کدهایبعیدوغیرمتحملImprobable codes 

کدهایپوچوبیهودهGarbage Codes



:هاانواع ميزان

(:Crude Rates) هاي خاممیزان

یا(CDR)دهندمثلمیزانخاممرگهاراکلجمعیتتشكیلمیمخرجاینمیزان
درسال(CBR)تولدمیزانخام

میزانغیراستاندارد:نامدیگر

:(Specific Rates)میزانهاي خاص

سنیاختصاصیمیزانهایدهندمثلهاراگروههایخاصیتشكیلمیمخرجاینمیزان
برایگروههایمختلفسنی(ASDR)ومیرمرگ

:(Standardized Rates)هاي استانداردمیزان

.شونددادهمیاستانداردسازیشدهیاتطبیقهابرحسبسنیاجن اینمیزان



رانشانمیدهدوتحوتتوأثیرمواردمرگبهازایهزارنفرجمعیتتعداد

یواساختارسنیجمعیتاستبهطوریکهدرجوامعیکهتعدادسالمندان

:دمانن.کودکانخردسالبیشتریدارنداحتماالًاینمیزانباالتراست

=
میزانمرگومیرخامشهر

1398اصفهاندرسال

انتعدادمواردمرگساکنینشهراصفه
1398درسال

تعدادجمعیتشهراصفهاندرسال
1398

1000*



دراینمیزانبهمعنایآناستکهاینمیزانتموامموواردمورگ"خام"کلمه

زرخدادهدرطولسالرادرکلجمعیتبیانمیکندوهیچگونهاطالعواتیا

علتمرگ،جن ،سن،نژادوغیرهافرادفوتشدهبهدسوتنمویدهودوبوه

ومیورهمیندلیلمقایسهوضعیتبهداشتیدومنطقهباتكیهبرمیزانمورگ

.خام،ممكننمیباشد



سنيهايگروهافرادتعدادوزنانومردانتعدادمختلفجوامعدر

رادافياومردهاتعدادمناطقبرخيدريعنيباشندميمتفاوتمختلف،

جوانلنسياوزنانبااكثريتديگر،مناطقازبعضيدروبيشترمسن

باشدمي

تر همچنين وضعيت بهداشتي در مناطقي كه در آن نسل سالخورده بيش

. است، بهتر مي باشد



مشكل اقتصادي فرد و خانواده

مشكل ایاب و ذهاب

وضعیت فرهنگي خانواده و جامعه

وضعیت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي منطقه

 تعداد موالید زنده و مرده زایي در منطقه



ايهاپیدميوهاقحطيمثلطبیعي،هايكنندهكنترلرفتنازبین
گسترده

وبا،طاعون،آبله،مانندهابیماريهمگانيكنترل...

رویي،داهايدرمانازگستردهاستفادهمثلپزشكيعلومدرپیشرفت
بهداشتيبهترتسهیالت...وهابیوتیكآنتي

فشردهبهداشتيهايبرنامه

غذاتوزیعوضعیتدربهبود

الملليبینچندجانبههايكمك

مردمتودهبیندراجتماعيآگاهيایجاد



:بهدودلیلانجاممیشودارزیابیاین

کلیمیزانخاممرگسادهترینمعیاراندازهگیریاستکهمیتواندنگاه:1

.دررابطهباوضعیتسالمتجامعهدرطولزمانارائهدهد

میزانخاممرگیكشاخصمفیودازمشوكالتممكوندررابطوهبواکوم:2

.شماریدادههایمرگومیرارائهمیدهد



براساسچنودیندهوهتجربوهدرمحاسوبهمیوزانخواممورگ،جمعیوت

رگبواشناساننشاندادهاندکهبهطورکلیحدپایینیبرایمیزانخامم

.جمعیتوجوددارددر هزار نفر 5حدودي مقدار

درهزاربایدبااحتیاطدرنظرگرفتهشودو5هرمیزانخاممرگکمتراز

بهعناوانشاهدمهمیکهحاکیازکاملنبودنثبتمرگهوااسوتبایود

.اصالحشود



ردانباتوجهبهاینکهاختالفاتمهمیدرالگوهاوسطوحمرگومیربینمو

ایوزناندرتمامیگروههایسنیباعللمتعددوجودداردبایدکلیهدادهه

حاویایناطالعاتمرگبهتفكیكسن،وزن،محولسوكونتوعلوتموورد

.ارزیابیوتحلیلقراربگیرد



Infant)کودکانومیرمرگ میزان Mortality Rate)ازیکیکهمیزان،این؛
کودکان، ومیرمرگاهمیتبه دلیلمی شود،محسوباختصاصیمرگ ومیرمیزان هاي

کارشناسانموردتوجهجديبه صورتجمعیت،یکافرادآسیب پذیرترینبه عنوان
وسعه تشاخصبه عنوانامروزهمیزاناینهمچنین.استگرفتهقراربهداشتیوجمعیتی
.استشدهشناختهجامعهیکدربهداشتسطحسنجشوسیلهواجتماعی















ازتقسیمتعدادمرگومیرمشخصشودهدریوكسونویواگوروهسونی

:ندمان.خاصیبرتعدادجمعیتهمانسنویاگروهسنیبهدستمیآید

میزانمرگومیر
سال64سالمندانباالی

شهراصفهاندرسال
1388

=

64تعدادمواردمرگسالمندانباالی
1388سالشهراصفهاندرسال

64تعدادجمعیتسالمندانباالی
1388سالشهراصفهاندرسال

1000*



بهعنوانیكقانونکلی،درتمامیمناطق،مقودارمیوزانهوایمورگدر

سالباالاسوتوکمتورین4تا1گروهسنیکودکانزیریكسالوکودکان

.سالمیباشود14تا5مقدارسطحمیزانهایمرگومیردرگروهسنی

نپ ازآن،میزانهایمرگومیرباافزایشسنافزایشمییابدوازس

.سالبهبعدبهطورنماییافزایشمییابد35

روهنشاندهندهمقایسهالگوهایمرگومیربهتفكیكگو3نمودارشماره

.....سنیبرایاسترالیا



تازتقسیمتعدادمرگومیرمشخصشدهدریكجن برتعودادجمعیو

:مانند.همانجن بهدستمیآید

میزانمرگومیرزنانشهر=
1388اصفهاندرسال

تعدادمواردمرگزنانشهراصفهان
1388درسال

تعدادجمعیتزنانشهراصفهان
1388درسال

1000*



اربهطورکلیمیزانمرگبواالتریبورایمورداننسوبتبوهزنوانانتظو

.میرود

كالتانحرافازاینالگومیتواندنشاندهندهاینباشدکهزنانبوامشو

بوودنسالمتیوتغذیهایمواجههستندویاممكناستبهعلتکاملن

.دادههایمرگزنانباشد



ازتقسیمتعدادمرگومیرمشخصشدهدریكجن وسونویواگوروه

تسنیخاصیبرتعدادجمعیتهمانجن وسنویاگروهسنیبهدسو

:مانند.میآید

=
میزانمرگومیرزنان

سالشهر64باالی
1388اصفهاندرسال

سال64تعدادمواردمرگزنانباالی
1388شهراصفهاندرسال

سالشهر64تعدادجمعیتزنانباالی
1388اصفهاندرسال

1000*



علتی مرگ -ميزان اختصاصی(Cause Specific Death Rate)

کلجمعیتدر/تعدادمرگناشیازیكعلتخاصطییكسال◦

نفر1000یكناحیهجغرافیاییخاصدر

.ازشرایطخاصمیباشدخطر مرگ گویای◦

درزمینهعللبیماریمیکندفرضیه هایی کمكبهبیان◦





وزارتدستورالعملطبقسال5زیرهایفوتی
پ شودنمیثبتسیبسامانهدربهداشت
استخراجقابلسیبسامانهطریقازآنشاخص
.باشدنمی






