
Tờ thông tin Tỉ lệ tử  
vong ở trẻ dưới một tuổi 

Tử vong ở trẻ dưới một tuổi là gì? 
• Tử vong ở trẻ dưới một năm tuổi. 

 
• Tỉ lệ trẻ em dưới một tuổi chết (còn được gọi là 

Tỉ Lệ Tử Vong Ở Trẻ Dưới Một Tuổi, hay IMR) 
là số các trường hợp em bé dưới một năm tuổi 
chết trong một năm xác định cho 1000 trường 
hợp sinh sống sót trong cùng năm đó. Đây là 
một trong các thước đo chính về sức khỏe và 
hạnh phúc của một cộng đồng, tiểu bang, hoặc 
quốc gia. 
 

• Các nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong ở 
em bé trong độ tuổi này gồm: 
 di tật bẩm sinh (tình trạng có sẵn khi sinh do 

ảnh hưởng của gen hoặc môi trường) 
 sinh thiếu tháng 
 sinh thiếu ký 
 Hội chứng đột tử ở trẻ dưới một tuổi (SIDS) 
 những vấn đề liên quan đến các biến chứng 

trong khi mang thai 
 
 

Tử vong ở trẻ dưới một tuổi ở Kansas
• Mặc dù tỉ lệ sinh thiếu ký và sinh non ở Kansas 

đã tốt hơn so với tỉ lệ này của Mỹ, tỉ lệ tử vong 
ở trẻ dưới một tuổi đã  thụt lùi dần so với mức 
trung bình của quốc gia. Trong năm 2007, tỉ lệ 
của Kansas cao hơn tỉ lệ của Mỹ 17% (7,94 so 
với 6,77). 
 

• Kansas xếp thứ 1 trong cả nước về tỉ lệ tử vong 
ở trẻ dưới một tuổi da đen (năm 2007). 
 

• Tỉ lệ tử vong ở trẻ dưới một tuổi trong số các trẻ 
sơ sinh da đen nhiều hơn hai lần so với tỉ lệ này 
trong số các trẻ sơ sinh da trắng. Em bé da đen 
đại diện cho 7% ca sinh đẻ và 17% trường hợp 
tử vong. 

• Qua tất cả các chủng tộc và sắc tộc, hầu hết phụ 
nữ đã trải qua mất con là các bà mẹ độc thân 
dưới 20 tuổi có học vấn dưới trung học. 
 
 

Cái gì gây ra tử vong ở trẻ dưới một 
tuổi? 
Điều kiện xã hội trong đó chúng ta được sinh ra, 
sống và làm việc ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và 
khả năng sống lâu của chúng ta. 

Các nghiên cứu đã phát hiện ra có nhiều yếu tố ảnh 
hưởng đến sức khỏe: 

• việc làm và an sinh về kinh tế 
• giáo dục 
• chất lượng môi trường (không khí, nước, v.v.). 
• tiếp cận sự chăm sóc sức khỏe  
• an toàn và an sinh của cộng đồng  
• hỗ trợ của xã hội (kết nối với gia đình, bạn bè, 

cộng đồng) 
• dinh dưỡng của người mẹ  
• căng thẳng, phân biệt chủng tộc, v.v. 

Không có một yếu tố nào có thể được chọn làm 
nguyên nhân cho cái chết ở trẻ dưới một tuổi. Cuộc 
nghiên cứu về cái chết ở trẻ em dưới một tuổi gợi ý 
cùng các yếu tố này đóng một vai trò trong sức 
khỏe của các bà mẹ và em bé liên quan đến cái chết 
của trẻ sơ sinh. 

 

Quý vị muốn có thêm thông tin? 
Hãy liên hệ Ban Ruy Băng Màu Xanh Kansas về Tỉ 
Lệ Tử Vong Ở Trẻ Dưới Một Tuổi: 

http://datacounts.net/infant_mortality 

 

Tham chiếu 

• Đánh giá nhu cầu sức khỏe của bà mẹ và trẻ em 
đến 2015 của Kansas 

• Trung Tâm Quốc Gia về Thống Kê Sống Còn, 
Báo Cáo Cuối Cùng: Các trường hợp chết vào 
năm 2007. 

 


