Tờ Thông Tin
Về Tử Vong Ở Trẻ Sơ Sinh
Tử Vong Ở Trẻ Sơ Sinh là gì?
• Tử vong ở trẻ dưới một năm tuổi.
•

Tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh (IMR) là số ca tử vong
ở trẻ dưới một năm tuổi trong một năm nhất định
so với mỗi 1000 ca sinh ra còn sống trong cùng
năm đó. Đây là một trong những chỉ số đo chính
về sức khỏe thể chất và tinh thần của một cộng
đồng, tiểu bang, hay quốc gia.

•

Các nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong
ở trẻ em trong nhóm tuổi này bao gồm:
dị tật bẩm sinh (các tình trạng tồn tại ngay khi
sinh ra do các ảnh hưởng về di truyền, môi
trường, hay nguyên nhân chưa xác định)
 sinh non
 sinh thiếu cân
 Hội Chứng Đột Tử Ở Trẻ Sơ Sinh (SIDS)
 các vấn đề liên quan đến biến chứng khi
mang thai.

Tử Vong Ở Trẻ Sơ Sinh tại Tiểu Bang Kansas
• Mặc dù tỉ lệ sinh thiếu cân và sinh non tại tiểu
bang Kansas đã khá hơn so với tỉ lệ chung tại
Hoa Kỳ, tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh của tiểu bang
này vẫn đang cao hơn so với tỉ lệ trung bình của
cả nước. Năm 2009, tỉ lệ của tiểu bang Kansas
(7,01) cao hơn 9 phần trăm so với tỉ lệ của Hoa
Kỳ (6,42, sơ bộ).
•

•

Trong báo cáo quốc gia mới nhất, dữ liệu cuối
cùng năm 2007, tiểu bang Kansas xếp hạng xấu
nhất cả nước về tử vong ở trẻ sơ sinh da đen.
Năm 2009, tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh da đen
không thuộc gốc Hispanic cao hơn gấp đôi so với
tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh da trắng không thuộc
gốc Hispanic. Trẻ sơ sinh da đen không thuộc
gốc Hispanic chiếm 7 phần trăm số sinh nở và
15 phần trăm số ca tử vong.

•

Dựa trên số liệu kết hợp năm 2005-2009, trong
toàn bộ các chủng tộc và dân tộc, tỉ lệ IMR của
tiểu bang Kansas cao hơn so với từng dân tộc
trong số này:
 các bà mẹ rất trẻ/dưới 20 tuổi
 không được học đến cấp trung học
phổ thông
 chưa kết hôn
 không được chăm sóc trước khi sinh

Điều Gì Gây Nên Tử Vong Ở Trẻ Sơ Sinh?
Các điều kiện xã hội mà chúng ta được sinh ra, lớn
lên và làm việc ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe và
tuổi thọ của chúng ta. Nghiên cứu cho thấy có rất
nhiều yếu tố tác động đến các kết quả về sức khỏe:
• việc làm, và bảo đảm về kinh tế
• giáo dục
• chất lượng môi trường (không khí, nước, v.v...)
• sự tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe
• an toàn và an ninh cộng đồng
• hỗ trợ của xã hội (quan hệ với gia đình, bạn bè,
cộng đồng)
• dinh dưỡng cho bà mẹ
• áp lực căng thẳng, phân biệt chủng tộc, v.v...
Không có yếu tố duy nhất nào có thể tự mình gây
nên tử vong ở trẻ sơ sinh. Nghiên cứu về tử vong
ở trẻ sơ sinh cho thấy cũng chính các yếu tố này
có vai trò nhất định đối với sức khỏe của mẹ và
bé về tử vong ở trẻ sơ sinh.
Quý Vị Muốn Biết Thêm Thông Tin?
Xin liên hệ với Ban Ruy-băng Xanh về Tử Vong
Ở Trẻ Sơ Sinh Tiểu Bang Kansas (Kansas Blue
Ribbon Panel on Infant Mortality):
www.kansasinfantmortality.org
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