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Abstract
Introduction: Hospital mortality is among the most important issues investigated by the health
systems. Access to the right information from rate, process and causes of death, in order to set
priorities and interventions in the health sector, is of great importance.
Materials and Methods: This cross-sectional study gathered information from medical records
department of a military hospital during 2014-2015 years. In order to conduct the study, the
medical records of all patients, who died during the mentioned period, were extracted using
necessary information such as gender, age, sector, services received at the hospital, and whether
date of patient’s death and 24 hours before and after this event was a holiday or a work day. The
data analysis software was SPSS 20 and descriptive statistics and chi-square were used to
analyze the data. P<0.05 was considered as significance.
Results: The total number of deaths at the hospital during the two years was 1386 cases, and
the rate for 2014 and 2015 years was 678 and 708; respectively. Of this amount, 779 were male
(56.2%) and 562 female (40.5%) and 45 patients (3.2%) were infants. There was a 4.4%
increase in mortality rate when the total number of deaths during year 2015 was compared with
that of 2014.
Conclusions: Programs for prevention of deaths due to prolonged hospitalization should be
taken, this could include providing necessary training for home care outside the hospital,
especially for reducing deaths in patients of older age groups.
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مقاله پژوهشی
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بررسی اپیدمیولوژیک علل مرگ و میر بیماران بستری شده در یک
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چکیده
مقدمه :مرگ و میر بیمارستانی یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده وضعیت سالمت جامعه محسوب میگردد و
دستیابی به اطالعات صحیح از میزان ،روند و علل مرگ در جهت تعیین اولویتها و مداخالت بخش سالمت حائز
اهمیت فراوان است مطالعه حاضر در جهت شناخت بهتر علل مرگ و میر در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان در
تهران در سال  1393و  1394انجام شده است.
مواد و روشها :این مطالعه به صورت توصیفی -مقطعی و با استفاده از اطالعات موجود در بخش مدارک پزشکی
بیمارستان مورد نظر طی سالهای  1393و  94انجام گرفت .به منظور انجام مطالعه ،پرونده بالینی تمام بیماران فوت
شده در دوره زمانی یاد شده استخراج و در فرم آماری روا و پایا شده با اطالعات بایسته از قبیل جنس ،سن ،بخش و
سرویسی که بیمار در آن بستری شده بود ،شیفت فوتی ،روز تعطیل و یا غیر تعطیل فوت بیمار ،تعداد روز بستری و
نوع فوتی قبل یا بعد از  24ساعت بستری درج گردید تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSS 20و
آماره توصیفی و آزمونهای تحلیلی کای اسکوئر انجام گرفت.
نتایج :تعداد کل مرگ و میرها در بیمارستان مورد نظر در طی دو سال  1397نفر بود که این میزان برای سال  93و
 94به ترتیب برابر  769و  609نفر بودند .از این میزان  669نفر مرد ( 572 ،)%57/2نفر زن ( )%40/5و تعداد  45نفر
( )%3/2نوزاد بودند .میزان مرگ و میر در کل طی سال  94نسبت به سال  93معادل  %4/4افزایش داشته است.
نتیجهگیری :سن باالی بیماران فوت شده نشانگر اهمیت کنترل و پیشگیری از شیوع باالی بیماریهای با علل مرگ
غیر تروماتیک و سابقه مثبت بیماریهای مزمن قبلی در بیمارستان مورد نظر را نشان میدهد و باید اقداماتی در
خصوص پیشگیری از بروز مرگهای ناشی از بستریهای طوالنی مدت برای چنین بیمارانی با ارائه خدمات هوم کیر با
دادن آموزشهای الزم به همراهان بیمار در خارج از بیمارستان در گروههای سنی باال نقش موثری ایفا نماید.
کلمات کلیدی :مرگ و میر بیمارستانی ،بیماران بستری شده ،علل مرگ و میر
تمامی حقوق نشر برای معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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روشکار
این مطالعه به لحاظ اهداف از نوع کاربردی و از نظر روش
تحقیق از نوع مطالعات کمی که به صورت توصیفی میباشد
محیط پژوهش بیمارستان منتخب در تهران و جامعه مورد
مطالعه شامل تمام پروندههای بیمارانی که در بیمارستان در
سال  93و  94در بیمارستان مورد نظر فوت نمودند .معیار فوت
شامل اطالعات مندرج در پرونده بیمار ،دفتر ثبت بیماران دفتر
پرستاری و لیست کمیتة مورتالیتی بیمارستان بود در صورتی
که اطالعات این منابع با یکدیگر مطابقت نداشت پس از بررسی
مجدد در پرونده اصلی بیمار ،در صورت عدم وجود پرونده فوت،
بیمار از مطالعه حذف شد .اطالعات از پرونده بیماران فوتی در
فرم آماری (پرسشنامه) روا و پایا شده دارای اطالعات بایسته که
عبارت بودند از :جنس ،سن ،زمان شروع بیمار تا بستری ،علت
فوت بر حسب برگه گواهی فوت ،علت فوت بر حسب نظریه
کمیته مرگ و میر بیمارستان ،بخش و سرویسی که بیمار در
آن بستری شده بود ،تشخیص اولیه و تشخیص نهایی بیماری
وی ،مدت زمان بین بستری شدن بیمار تا زمان فوت ،شیفت
فوتی ،روز تعطیل و یا غیر تعظیل فوت بیمار ،تعداد روز بستری
و نوع فوتی قبل یا بعد از  24ساعت بستری توسط پژوهشگر از
طریق مطالعه پروندههای مذکور جمع آوری گردید .علل مرگ
ومیر در این پژوهش براساس تقسیم بندی بین المللی ICD-
 10به سیزده گروه اصلی دسته بندی شد .پس از جمع آوری
اطالعات ،دادهها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 20
تجزیه و تحلیل شد .جهت توصیف دادهها از آمار توصیفی نظیر
میانگین ،انحراف معیار و نسبت و درصدهای فراوانی استفاده
شد .همچنین از آزمونهای آماری نظیر  Chi-Squareو
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دسترسی راحت و آسان به بیمارستان و افزایش امکانات سبب
میشود که افراد قبل از مرگ به بیمارستان منتقل شوند [,1
 .]2این درحالی است که میزان مرگ و میر در بیمارستان
ارتباط تنگاتنگی با امکانات و تجهیزات پزشکی بیمارستان ،نوع
سرویس بیمارستانی ،تعداد پرسنل پزشکی و کادر پرستاری و
بخشهای آن و شاید کیفیت ارائه مراقبتهای پزشکی و
پرستاری ،نوع بیمارستان (آموزشی یا غیر آموزشی) بخشهای
مختلف بیمارستان ،مشخصات بیماران بستری (سن ،جنس،
وضعیت اجتماعی و اقتصادی) و بیمارانی که به بیمارستان
مراجعه مینمایند و نیز اپیدمیولوژی بیماریهای آن منطقه و
انواع بیماریها و شدت آنها دارد [ .]2 ,1مرگ و میر بیمارستانی
امروز قسمت بزرگی از مرگهای جامعه را به خود اختصاص
میدهد .مطالعات انجام شده در کشورمان حاکی از آن است که
شایعترین علل مرگ و میر بیمارستانی به ترتیب بیماریهای
قلبی عروقی ،آسیبهای ناشی از علل خارجی و سرطانها
میباشند [ .]2 ,1در صورتی که کشورهای توسعه یافته مانند
آمریکا آمار علل فوت حاکی از آن است که بیماریهای قلبی
وعروقی با  610670مورد رتبه اول ،نئوپالسم های بدخیم با
 553091مورد ،بیماریهای عروقی مغزی  176771مورد و
بیماریهای تنفسی با  122009مورد به ترتیب رتبه دوم تا
چهارم را دارند [ .]3مهمترین شاخص در ارزیابی توانائیهای
درمانی بخش درمانی بستری بیمارستانها بررسی میزان مرگ
و میر بیماران است .در بسیاری از مراکز درمانی سعی شده
است تا عواملی را که باعث تغییر میزان مرگ و میر در
بخشهای بیمارستان میشوند را مشخص کنند .زیرا از این
اطالعات میتوان در جهت سازماندهی وضعیت بهداشتی و
درمانی بیمارستان استفاده کرد و از میزان مرگ و میر کم نمود.
همچنین شناسایی الگو و علل بروز مرگ و مقابله با عوامل
اتیولوژی آن ،یکی از مناسبترین راهبردها برای افزایش طول
عمر میباشد .به دست آوردن این اطالعات از اساسیترین مبانی
برنامه ریزی ،مدیریت و ارزشیابی و پاسخگویی در صورت لزوم
در بخش بهداشت در کشورها میباشد .علیرغم اهمیت باال و
حیاتی اطالعات دقیق مربوط به مرگ و میر ،برنامه ریزی و
مدیریت در بخش سالمت متأسفانه ،فقط چند کشور توسعه
یافته این آمارها را به نحو دقیقی در اختیار دارند [ .]5 ,4با
توجه به این که مهمترین شاخص در ارزیابی تواناییهای
درمانی بخشهای بیمارستان به خصوص بخشهای مراقبت
ویژه بررسی میزان مرگ و میر بیمارستان است [ .]7لذا
شناسایی ریسک فاکتورها و عوامل مربوط به مرگ و میر به
عنوان قدم اول راهکاری است که میتواند منجر به تعیین علت
مرگ بیماران در خطر و مداخالت ویژه و مراقبتهای بهتر و

اثربخشتر گردد [ .]9-7بررسی اپیدمیولوژیک در مورد علل
مرگ و میر ضرورتی انکارناپذیر برای سیاست گذاریهای
بهداشتی و کنترل بیماریها و حتی پاسخگویی در سطح جامعه
است [ .]10شناخت عوامل مرتبط با مرگ بیماران در
بخشهای بیمارستانی میتواند منجر به افزایش کارایی و اثر
بخشی بخشهای بستری و ارتقاء کیفیت مراقبتها شود.
همچنین از مهمترین عواملی که در ارتقاء کیفی عملکرد
بیمارستان میتواند بسیار تاثیرگذار باشد تحلیل آمار و علل
مرگ و میر بیماران بستری در آن مجموعه است .با توجه به
اهمیت موضوع ،مطالعات بیشتری جهت قضاوت درست در
مورد علل مرگ و میر در بیمارستان مورد نظر مورد نیاز است
که مطالعه حاضر در جهت شناخت بهتر علل مرگ و میر در
بیماران مراجعه کننده به بیمارستان مورد نظر در سال  1393و
 1394انجام شده است.
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آزمون همبستگی جهت مقایسه علل مرگ و میر در زیر
گروههای مختلف استفاده شد P < 0/05 .در سطح معنی دار
بودن اختالفات تلقی گردید.

یافتهها
براساس نتایج جداول  2 ،1و  3از کل فوت شدگان%57/204 ،
مرد و  %3/247نیز نوزاد بودهاند .تعداد فوت شدگان مرد ،زن و
نوزادان در سال  94به ترتیب  276 ،423و  17نفر بوده است.

جدول  :1توزیع فراوانی مرگ و میر بیماران براساس سن ،جنس ،نوع روز و شیفت فوتی در بیمارستان
جمع کل

سال فوت
1334

1333
جنسیت
مرد
زن

26
563
105

17
592
117

45
1175
221

411
135
132
769

443
123
142
609

954
259
264
1397

نوع روز فوت بیماران
نوزاد
روز غیر تعطیل
روز تعطیل
انواع شیفت
صبح
عصر
شب
جمع کل

در مجموع ،در بین بخشهای مختلف بیمارستان بیشترین
میزان فوت به ترتیب مربوط به بخشهای اورژانس ،بخشهای
مراقبت ویژه ،داخلی مردان ،داخلی زنان (خون ،گوارش و کلیه)
و داخلی بوده که از مجموع  1397مورد فوت مربوط به
سالهای  93و  ،94میزان فوت در این بخشها بر اساس مجموع
فوتیها به ترتیب ،)%3/5(49 ،)%36/6(521 ،)%41(579
 )%3/2(44،)%3/2(44و  )%3/2(44مورد میباشد.
مطابق جدول  ،3در کل بیشترین و کمترین درصد فراوانی فوت
شدگان در طی سال هالی  93و  94بر حسب جنسیت مرد ،به
ترتیب مربوط به گروه سنی  60تا  69سال ( )%25/5و 100
سال و باالتر ( )%0/1میباشد .همینطور بیشترین و کمترین
میزان فوت شدگان بر حسب جنسیت زنان ،به ترتیب مربوط به
گروههای سنی  90تا  99سال ( )%27/1و  100سال و بیشتر
( )%0/0میباشد.
بر اساس نتایج بدست آمده از جدول  4در مجموع دو سال 93
و  ،94رتبههای اول تا سوم بیشترین علت مرگ و میر در
بیماران مورد مطالعه مورتالیتی ،به ترتیب ناشی از بیماریهای
ناشی از سرطانها ،بیماریهای قلبی و عروقی و بیماریهای
دستگاه تنفسی میباشد .کمترین فراوانی علت مرگ نیز مربوط

به بیماریهای ناهنجاریهای مادرزادی با  4نفر ( )%5/99فوتی
میباشد.
در بررسی ارتباط سن مورتالیتی های بیمارستان در سال  93و
 94با تعداد روز بستری فوت شدگان در بیمارستان ،نتایج نشان
داد که ارتباط منفی و معناداری در سطح ضعیف بین میزان روز
بستری بیماران در بیمارستان با سن بیماران فوت شده وجود
دارد (جدول .)5

بحث
با توجه به یافتههای پژوهش انجام شده از مجموع  42715نفر
بستری در سال  93در بیمارستان مورد نظر ،که  762نفر آنها
منجر به فوت شدهاند که از این میان  357نفر ( )%52/967مرد
فوت کردهاند و  299نفر ( )%44/494زن فوت کردهاند،
همچنین در سال  94از مجموع  41093نفر بستری در
بیمارستان 605 ،نفر منجر به مرگ شدهاند که از این میان
 423نفر ( )%70مرد فوت کردهاند و  277نفر ( )%36/630زن
فوت کردهاند ،که خود نشان دهنده ارتباط مستقیم بین موارد
بستری با موارد فوتی است.
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بر اساس جدول فوق ،میزان مرگ و میر برای سالهای  93و
 94به ترتیب معادل  %49/9و  %51/1میباشد .براساس نتایج
کلی ،وضعیت تغییرات مرگ و میر طی سال  94نسبت به سال
 93یک روند افزایشی به میزان  30نفر ( )%4/42داشته است
سایر اطالعات مربوط به میزان فوت براساس نوع روز و شیفت
فوتی و تعداد روز بستری در جدول  1آمده است.
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بخش بستری

فراوانی ()%

سال فوت
1333

1334

269
21

299
26

)41( 579
)3/5( 49

246

264

)36/6( 521

6D
اورژانس
داخلی مردان
,4D ,2D ,2C, 3A, 5D ,2A ,3C
(مراقبتهای ویژه) ,POST ,NICU ,ICU2 NICU1 ,NICU2
ICU3 ,ICUOH ,ICU1 ,CCU1 ,CCU2
7B
21

23

)3/2( 44

داخلی زنان (خون ،گوارش و کلیه)

23

21

)3/2( 44

داخلی زنان

15

21

)2/7( 37

نورولوژی و طب فیزیکی مردان

11

12

)1/6( 23

نورولوژی و طب فیزیکی زنان

9

7

)1/1( 15

6

7

)0/9( 13

4

7

)0/6( 10

4

3

)0/5( 6

4

3

)0/5( 6

داخلی قلب مردان

3

3

)0/4( 7

جراحی عمومی مردان

5

1

)0/4( 7

10D
داخلی
9D

] [ DOI: 10.18869/acadpub.hrjbaq.1.4.199

جدول  :2توزیع فراوانی فوت شدگان در بیمارستان برحسب بخش فوت شده

3D

10A
VIP1
5A
جراحی عمومی مردان
5B
جراحی عمومی زنان
10C
پیوند کلیه
4A
5C

جدول  :3توزیع فراوانی فوت شدگان زن و مرد براساس گروههای سنی
گروه سنی ،سال

فراوانی ()%

جنسیت
مرد

زن

نوزاد

 0تا 3

7

4

45

)4( 55

 10تا 13

4

1

0

)0/4( 5

 20تا 23

19

19

0

)2/7( 37

 30تا 33

23

12

0

)2/5( 35

 40تا 43

32

31

0

)4/5( 73

 50تا 53

126

62

0

)14/3( 199

 00تا 03

164

119

0

)21/1( 292

 70تا 73

199

116

0

)22/9( 317

 80تا 83

154

146

0

)21/6( 301

 30تا 33

41

42

0

)7( 93

≤ 100

1

0

0

)0/1( 1

669

572

45

)100( 1397

جمع کل
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انواع بیماریها

سال فوت 1333

سال فوت 1334

جمع کل

مقایسه تغییرات

درصد فراوانی

فوت طی سال 34
نسبت به سال ،33
تقسیم بندی بین المللی بیماریها
براساس کدICD 10
بیماریهای عفونی و انگلی

91

60

151

10/9

کاهش ()15/6

سرطانها

110

163

293

20/4

افزایش ()56/3

سیستم خونساز و دستگاه ایمنی

14

7

20

1/4

کاهش ()133/3

غدد ،تغذیه و متابولیک

17

32

49

3/5

افزایش ()100

سیستم عصبی

25

36

72

4/5

افزایش ()49

سیستم قلبی و عروقی

139

135

264

19/9

کاهش ()2/9

دستگاه تنفسی

114

95

199

14/4

کاهش ()34/1

سیستم گوارشی

32

29

70

4/3

کاهش ()14/3

سیستم ادراری تناسلی

افزایش ()31/2

بیماریهای با منشأ حول تولد 25

11

37

2/7

بیماریهای ناهنجاریهای مادرزادی

4

2

7

0/4

کاهش ()100

علل خارجی مرگ و میر (حوادث)

97

96

163

12/5

افزایش ()1/1

جمع کل

769

609

1397

100

افزایش ()4/4

جدول  :5همبستگی بین سن بیماران فوت شده با تعداد روز بستری آنها در بیمارستان
ضریب همبستگی اسپیرمن

تعداد روز بستری

سن

سن
ضریب همبستگی
P-Value

1
0
1397

تعداد

*-0/055
0/041
1397

تعداد روز بستری
ضریب همبستگی
P-Value
تعداد

*-0/055
0/041
1397

در مطالعه انجام شده در ایتالیا نیز اکثریت مرگ و میر در
جنس مذکر رخ داده است [ .]11البته نتایج مطالعه ما که با
نتایج یافتههای مرکز ملی آمریکا [ ،]12ماکن باخ و کانست
[ ،]13کریستوفر و همکارانش [ ،]14فروزان فر و همکارانش
[ ]15همخوانی دارد .در حالیکه با مطالعه تهمتن [ ]17تفاوت
داشت .بیشتر بودن میزان مرگ را در مردان نسبت به زنان،
میتوان به مراجعه زود هنگام زنان به پزشک و حساسیت
بیشتر به سالمت خود نسبت داد .با توجه به باالتر بودن میزان
آسیبها و مرگهای ناشی از علل خارجی مانند تصادفات و
سوانح و نیز میزان مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی عروقی
و حوادث مغزی در آقایان نسبت به خانمها این نتیجه قابل
انتظار است .در ضمن الزم به یادآوری است که یکی از علل
مهم مرگ و میر خانمها بخصوص در سنین باروری ،عوارض
ناشی از حاملگی و زایمان است.

1
0
1397

همچنین در این بررسی مشخص شد بیش از  %75مرگ و میر
بیماران در سنین باالی  70سال رخ داده است .الزم است
شکایات بیماران سالمند جدی تلقی شده چرا که عالئم بروز یا
عوارض بیماری در افراد سالمند میتواند کامالً مبهم باشد.
توصیه میشود معاینات این بیماران در بخش با دقت و وسواس
بیشتری صورت گیرد.
در رابطه در اثر و نقش روزهای تعطیل در میزان مرگ و میر
بیماران بستری در بیمارستانها مطالعات متعددی انجام شده
است .در یک مطالعه که در آمریکا بر روی  23000مورد
آنفارکتوس حاد میوکارد در طی  15سال انجام شد نشان داد
که میزان مرگ و میر بیماران بستری در روزهای تعطیل بیشتر
و کاربرد ر وشهای تهاجمی درمانی در این روزها کمتر است
[.]16
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32

42

64

5/3
کاهش ()126/3
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جدول  :4توزیع فراوانی علت اولیه فوت شدگان براساس سال فوت و مقایسه تغییرات فوت (بر حسب درصد)
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نتایج حاکی از آن بود که با افزایش سن ،میزان مرگ و میر هم
افزایش مییابد که شاید بتوان این طور توجیه کرد که با
افزایش سن ،مقاومت بدن کم شده و مرگ و میر افزایش یافته
است .نتایج این مطالعه در سطح بیمارستان مورد نظر ،مهمترین
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یافتههای یک مطالعه دیگر در طی سالهای  2003و  2004در
کانادا مشخص کرد روزهای تعطیل یک پریود خطرناک برای
بیماران مبتال به  CVAاست [.]19
یافتههای یک تحقیق که در مورد بیماران بستری در  ICUدر
کشور فنالند انجام شد نشان داد که نه تنها میزان مرگ و میر
بیماران بستری در روزهای تعطیل بیش از بقیه روزهای هفته
است بلکه در ساعات غروب و شب نسبت به ساعات روز مرگ و
میر بیشتر رخ میدهد [ .]19ولی بر اساس نتایج مطالعه ما
مشخص شد که میزان مرگ و میر بیماران بستری در
بیمارستان در روزهای غیرتعطیل با  1175نفر ( )%94/1از
روزهای تعطیل با  221نفر مرگ ( )%15/9بیشتر است .هر چند
که این اختالف از سطح آماری معنی داری برخوردار نبوده
است.
کمبود کادر پزشکی و پرستاری خصوصاً افراد متخصص و
مجرب در روزهای تعطیل و حتی قبل از تعطیل در بیمارستانها
مشهود بوده و همچنین در این ایام در زمینة روشهای
تشخیصی نظیر سونوگرافی و رادیولوژی ،تستهای بیوشیمی
نیز با کمبودهایی روبرو هستیم .به دلیل اتصال روزهای قبل از
تعطیل به تعطیل ممکن است بیماران از ویزیتهای تخصصی و
اقداماتی که در یک روز عادی هفته انجام میشود بین  37تا
 49ساعت محروم شوند .به نظر میرسد تأثیر روزهای تعطیل
در بیمارستانهای آموزشی که بار درمانی مضاعفی دارند بیشتر
نمود میکند .چنانچه نتایج یک مطالعه در کالیفرنیا که در سال
 2004منتشر شد مشخص کرد مرگ و میر بیماران بستری در
بیمارستانهای آموزشی در روزهای تعطیل بیشتر از بیمارستا ن
های غیر آموزشی است [ .]20به هر حال کار کردن در روزهای
تعطیل متداول و مورد پسند پرسنل نیست با این حال ثابت
نگهداشتن سطوح فعالیتهای درمانی در روزهای تعطیل در حد
ایام غیر تعطیل به دلیل کاهش مرگ و میر و موربیدیتی
بیماران مقرون به صرفه بوده حتی اگر الزم باشد حقوق
بیشتری به پرسنل برای این ساعات کاری پرداخت شود.
همچنین توجه بیشتر به سطوح مراقبت و درمان در روزهای
تعطیل هفته میتواند اغتشاش کاری که در صبح روزهای بعد از
تعطیل در بیمارستانها دیده میشود را کاهش دهد .یافتههای
مطالعه ما پیشنهاد میکند که مسئولین بهداشتی باید در رابطه
با افزایش خطر مرگ و میر بیماران در روزهای تعطیل و قبل از
تعطیل کامالً آگاه باشند.
براساس توزیع زمانی فوت شدگان در این مرکز درمانی
بیشترین موارد مرگ ومیر به ترتیب در شیفت صبح ،شیفت
عصر ،و شیفت شب میباشند؛ که این توزیع فراوانی بیان کننده
مراجعه قابل مالحظه بیماران در شیفت صبح نسبت به سایر
شیفتهای زمانی است که بیشترین فعالیتها از جمله اتاق

عمل نیز در این شیفت فعال میباشد .و لزوم استفاده از پرسنل
مجرب و آگاه و دقت بیشتر در پیگیری بیماران را نشان
میدهد.
در مطالعه حاضر بیشترین فروانی مرگ را افراد بین  60تا 69
سال ( )%22/9تشکیل میدهند .که با نتایج مطالعه محمودی
( )1393که بیشترین فروانی مرگ را نیز در گروه سنی  60تا
 69سال با فروانی ( )%17/9مشخص نمود همخوانی دارد [.]10
سپس گروه سنی  90تا  99سال ( )%21/6باالترین موارد مرگ
را در این مطالعه شامل میشوند شاید بتوان گفت سن باال باعث
آسیب پذیر شدن افراد در برابر بیماریها میگردد .در این دو
گروه سنی  %9/957علت مرگ را بیماری قلبی و عروقی
تشکیل میدهند.
از کل موارد مرگ و میر 579 ،نفر ( )%40/991در بخش
اورژانس میباشند که این آمار بیانگر وضعیت بالینی وخیم و
ناپایدار بیماران میباشد .بنابراین نباید فراموش کنیم که اکثر
بیماران ترومایی و سایر بیماران با وضعیت وخیم بالینی همیشه
در چند ساعت اول در اورژانس و سپس در بخشهای ویژه فوت
میکنند؛ که در این مطالعه  %32/169فوتی در بخشهای
مراقبت ویژه اتفاق افتادهاند این نیز موید دیگری بر میزان
وخامت حال بیماران بستری شده در این مرکز میباشد .نتایج
این مطالعه با مطالعه فیاضی در بیمارستان شهید محمدی
بندرعباس ،با میزان مرگ و میر در اورژانس  %39و ICU
 %4/21و نتایج مطالعه حاتمی پور در بیمارستان شهر یاسوج
محمودی در بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد با میزان مرگ
و میر در اورژانس  %45/6و  %30/4 ICUهمخوانی دارد [,10
.]21
در مطالعه دیگری در مکزیک در سال  1999تا  ،2002میزان
مرگ و میر خام در بخشهای ویژه  %26بیان شده است [.]22
با توجه به آمار به دست آمده از علل مرگهای بیمارستان مورد
نظر برخالف مطالعات دیگر که شایعترین علت مرگ را
بیماریهای قلبی عروقی ذکر میکنند ،در بیمارستان مورد نظر
شایعترین علت مرگ سرطانها ( )%20/4میباشد.
میزان مرگ و میر بیماران بیمارستان مورد نظر در سال  93و
 94گرچه روند رو به رشدی داشته است ولی اختالف آنها در
این دو سال متوالی به لحاظ آماری معنی دار نبود و میتوان
گفت که میزان مرگ و میر بیماران در در این بیمارستان در
طی این دو سال ثابت بوده است.
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 روز در بیمارستان نسبت به15-11 تعداد روزهای بستری
 این مساله میتواند به.گروههای شدن سنی دیگر باالتر بود
علت این باشد که با باال رفتن سن قوای جسمی تحلیل رفته و
 بنابراین به پیشگیری و.طول درمان طوالنیتر میگردد
 و ارائه خدمات در منزل،مراقبتهای پس از زمان بستری شدن
.باالخص در این دامنه سنی باید اهمیت داد

سپاسگزاری
 راهنماییها و مشاورههای ارزشمند،با تشکر از حمایت مالی
معاونت پژوهش و فن آوری بیمارستان بقیه اهلل عج (واحد
.)توسعه تحقیقات بالینی

عوامل مؤثر بر مرگ و میر را بررسی و به سیاستگذاران این
 مهمترین عامل تأثیر گذار،نکته را نشان داد که از منظر کالن
 افزایش متوسط تعداد روز بستری در،بر افزایش مورتالیتی
 سال به باال در60 بیمارستان به خصوص در گروههای سنی
 بیماریهای قلبی و عروقی و بیماریهای تنفسی،سرطانها
میباشد لذا مهمترین راهکار پایین آوردن تعداد روز بستری و
حتی تعداد روز ای آل سی (تنفسی مصنوعی) با ارائه خدمات
هوم کر از طریق آموزش همراهان به همراهان بیمار و خرید
تجهیزات مورد نیاز مانند ونتیالتور توسط بیمه به جای پرداخت
 در.هزینههای هنگفت بستری بیمار به بیمارستانهاست
خصوص طول بستری بودن بیماران در بیمارستان در این
 سال میانگین70 مطالعه باید بیان داشت که در افراد باالی
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