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چکيده
مقدمه
هرسال نزديک به  04درصد از تمام مرگومير کودکان زير پنج سال مربوط به مرگ نووزادان (مورگ در 82
روز اول تولد) است .سهچهارم تمام مرگومير نوزادان در هفته اول زنودي و  84-04درصود در  80سواتت
اول رخ م دهد .کاهش مرگ نوزادان م تواند يام مؤثري در کاهش مرگ کودک زير  4سال در راستاي نيل
به يک از اهداف توسعه هزاره باشد.
روششناسي
اين مطالعه در دو مرحله انجام شد )3 :بررس يزارشها و مستندات موجود در خصوص مرگوميور نووزادان
در ايران و ساير کشورهاي و مقايسه آنها ،توامل تأثيريذار و راهکارها انجام شد )8 .پيشنويس طرح آماده و
در اختيار اتضاي يروه قرار داده شد .سپس يزارش نهاي اصالح و تحويل شد.
يافتهها
بهطورکل  24درصد تلل اصل مرگومير نوزادان ،نارس و کموزن  ،تفونت ،آسفکسو و جراحوات هنگوام
تولد است .در سطح جهان  ،تقريباً يکچهارم از مرگومير نوزادان به تلت تفونتهوا اسوت ( 38درصود ايون
مرگها به تلت مننژيت) 34 ،درصد مرگهاي دوره نوزادي به تلت پنومون و  1درصد به دليل اسهال است.
مرگ نوزادي در ايران بهتنوان يک از کشورهاي درحالتوسعه در جنوب آسيا در سال  82 ،3334در هزار و
در سال  33 ،8438در هزار ذکر کرده است .درحال که مرکز ملو تحقيقوات سوالمت در ايوران در يوزارش
پروژه  DHSدر سال  8434مرگ نوزادان را ط  8سال قبل از آن  30/7در هزار ،ط  4سوال قبول 34/83
در هزار و ط  34سال قبل  32/04در هزار بيان داشته است.
يزارش  8431سازمان جهان بهداشت نشان م دهد مرگومير نوزادان در سطح جهان در حال کاهش است
بهطوريکه نرخ مرگ نوزادان در جهان از  11مرگ در هر هزار تولود زنوده در سوال  3334بوه  83در سوال
 8438کاهش يافته است .فراوان مطلق اين مرگومير از  0/2ميليون در سال  3334به  8/3ميليون نفور در
سال  8438کاهش نشان م دهد.
بحث و نتيجهگيري
اير اقدامات و مراقبتهاي مؤثر در سالمت در بدو تولد و در طول هفته اول زندي بهطور مناسب ارائه شود،
دوسوم از مرگومير نوزادان قابلپيشگيري است .نقص اصل که در حال حاضور در ناوام سوالمت در کشوور
وجود دارد ،استقرار ناکامل سيستم سطحبندي خدمات مادر و نوزاد ( )Regionalizationاست .از اواسط قورن
بيستم سطحبندي مراکز مراقبت از نوزادان در برخ از کشوورهاي اروپواي شورو شود و در آمريکوا برناموه

سطحبندي ارائه خدمات مادر و نوزاد در سال  3373ميالدي اولين بوار مطورح شود .توأمين نيوروي انسوان
آموزشديده پرستار و ماما ،فوق تخصص نوزادان و پريناتولوژيست بيشتر ،ترويج تغذيه با شير مادر ،برقوراري
يک ناام مراقبت مرگ نوزاد در کشور مشابه مرگ مادران ،بازديد از منزل توسط يک فرد ماهر پس از تولد و
ترخيص از بيمارستان ،تأمين و تجهيز تختهاي  NICUب شک به کاهش بيشتر ميزان مورگ نووزاد کموک
خواهد کرد .از سوي يک احتمال براي کندي استقرار سيستم سطحبندي خدمات در ناام سالمت شايد اين
تصور باشد که نياز به سرمايهيذاري کالن و هزينه بري باال داشته باشود ،درحوال کوه خيلو از جنبوههواي
سطحبندي خدمات ،فقط نيازمند مديريت ،برنامهريزي و آموزش است .در حال حاضر مهومتورين يوام کوه
کشور بتواند بردارد تا به اهداف هزاره در ط همين چند سال اندک باقيمانده برسد ،اجراي کامل سطحبندي
خدمات مادر و نوزاد است.
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