
2005 న ుండి భారతదేశుంలో 1 మిలియన్ చిన్నపిల్లల మరణాల  నివారిుంచబడ్డాయి, నూతన 

అధ్యయన సారాుంశుం ఇలా ఉుంది: చిన్నపిల్లల  మరణిుంచిన ప్రాుంతుంలో 1 లక్ష గృహాలలో 

ఇుంటర్వ్యూలతో మిలియన్ మరణలా అధ్యయనుంలో పరిశోధన అనేది ఒక భాగుం 

కఠినమైన నిషేధాజ్ఞ, ఢిల్లీ సమయుం ఉదయుం 4 వరక , సెప్టెుంబర  20, 2017  

న్యూ ఢిల్లీ, సెప్టెుంబర్, 20, 2017— ఈరోజ  ప్రచ రిుంచబడిన కొత్త పరిశోధన ప్రకారుం, భారతదేశుంలో 2005 

న ుండి, ఐద  సుంవత్సరాల కుంటే తక్క వ వయస్స న్న చిన్నపిల్లలలో న్య మోనియా, అతిసారుం, ధన ర్వాతుం మరియ  

తట్ట  వ్యాధ ల న ుండి మరణాలని గణనీయుంగా తగ్గిుంచడుం ద్వారా స మార గా 1 మిలియన్ (10 లక్షల) మరణాలన  

నివారిుంచిుంది.   
 

ఒకవేళ చిన్నపిల్లల ఆరోగ్యుంతో జాతీయ ప రోగతి సమన్వయపరచబడి ఉుంటే, దానికి రెట్టిుంప  సుంఖ్యలో 

కాపాడబడి ఉుండేవారని, సెుంటర్ ఫార్ గ్లోబల్ హెల్త్ రీసర్చ్ ఇుండియా ఫ ుండేషన్ హెడ్ మరియ  సెయిుంట్ 

మైకేల్ హాస్పిటల్, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టోరొుంటో లో ప్రొఫెసర్ అయిన శ్రీ ప్రభాత్ ఝా గార , ద 

ల్యాన్సెట్ అనే ఈరోజ  సుంచికలో, అన్నార . 
 

గతుంలో అమ్మాయి-అబ్బాయి మరణాల మధ్య అుంతరాన్ని గమనిుంచినట్లయితే అమ్మాల  మరణిుంచ  సుంఖ్య బాగా 

తగ్గిపోయిుందని ప్రొఫెసర్ ఝా గార  అన్నార . 2015 లో ఐద  సుంవత్సరాల కుంటే తక్క వ వయస్స న్న అబ్బాయిల  

మరియ  అమ్మాయిల మరణాల సుంఖ్య దాదాప  సమానుంగా ఉుంది. 
 

ప్రపుంచుంలోనే మ ుందస్త  మరణాల అతి పెద్ద అధ్యయనాలలో ఒకటైన మిలియన్ మరణాల అధ్యయుంలో ఈ 

పరిశోధన ఒక భాగుం. భారతదేశుంలో, చాలావరక  మరణాల , ఇుంటివద్దే, ఎలాుంటి వైద్య సహాయుం లేక ుండానే 

జర గ త న్నాయి. భారతదేశుంలోని వుందల కొద్దీ ప్రత్యేక శిక్షణ పొుందిన జనాభాలెక్కల సిబ్బుంది, 2001 మరియ  

2013 మధ్య, ఈ మరణాల గ రిుంచి  1.3 మిలియన్ కుంటే ఎక్క వ (13 లక్షల) ఇళ్ళన  సుందర్శిుంచి క ట ుంబ సభ్య లన  

ఇుంటర్వ్యూ చేసార . మరణానికి గల అత్యుంత సమీప కారణాన్ని నిరూపిుంచ టక  ఇద్దర  వైద్య ల  ఈ “మ ఖిక 

శవపరీక్షలన ” స్వతుంత్రుంగా పరీక్షిుంచార . 
 

“తల ప ల  తట్టి, తల్లిదుండ్ర లతో మీర  మాట్లాడితే మీక  సత్యుం తెల స్త ుంది,” అని లక్నోలోని కిుంగ్ 

జార్జ్ మెడికల్ కాలేజ్ న ుండి సహ-రచయిత, ప్రొఫెసర్ షల్లీ అస్వస్థి గార  అన్నార . “మేమ  చిన్నపిల్లల  

మరణిుంచిన, 100,000 (1 లక్ష) ఇళ్ల తల ప  తట్టామ . ఇవి చాలా విశ్వసనీయమైన గణాుంకాల . ఒకవేళ ఆరోగ్య 

వ్యవస్థ ఈ క ట ుంబాల పట్ల విఫలమై ఉుంటే, వార  మీక  దాని గ రిుంచి చెబ తార .” 
 

 (ఒక నెల కుంటే తక్క వ వయస్స  గల శిశ వ ల) మరణ రేట్లలో 3.3 శాతుం వార్షిక తగ్గ దల ఉుందని మరియ  ఒకటి న ుండి 59 

నెలల వయస్స  గల వారిలో 5.4 శాతుం తగ్గ దల ఉుందని అధ్యయనుం ద్వారా తెలియజేయబడిుంది. 2005 న ుండి ఈ 

తగ్గ దల పెరగడుం ప్రారుంభిుంచి, 2010 మరియ  2015 మధ్య ఇుంకా వేగవుంతుం అయిుంది. మరియ  పట్టణ ప్రాుంతాల  

మరియ  ధనవుంత రాష్త్రాలలో ప్రతి 1,000 ప ట్ట కలక , శిశ వ ల మరణాల , 2000 లో 45 గా ఉుండగా 2015 లో 27 క  

పడిపోయాయి.ఒకటి న ుండి 59 నెలల వయస్స న్న పిల్లల మరణ రేట  45.2 న ుండి 19.6 క  పడిపోయిుంది. 
 

మరణానికి గల కారణాలన  గమనిుంచినట్లైతే, ప్రస్తూతి ధన ర్వాతుం మరియ  తట్ట  న ుండి మరణ రేట్ల  కనీసుం 90 

శాతానికి పడిపోయాయి, ప్రసూతి అుంట వ్యాధి మరియ  ప ట్ట క ప్రమాద రేట్ల  66 శాతుం కుంటే ఎక్క వగా 

పడిపోయాయి. ఒకటి న ుండి 59 నెలల వయస్స  గల చిన్నపిల్లలో, న్య మోనియా మరియ  అతిసారుం న ుండి సుంభవిుంచిన 

మరణరేట్ల , 60 శాతుం కుంటే ఎక్క వగా పడిపోయాయి. 
 

ప్రపుంచ వ్యాప్తుంగా ప్రతి సుంవత్సరుం, స మార  6 మిలియన్ (60 లక్షల ) చిన్నపిల్లల  మరణిస్త న్నార  మరియ  

ఈ సుంఖ్యన  తగ్గిుంచడుంలోని ప రోగతి, అనేది ఎక్క వగా భారతదేశుంపై ఆధారపడిుంది, ఎుంద కుంటే భారతదేశుంలో 

స మార  ఐదవ వుంత  మరణాల  (2015లో 1.2 మిలియన్ [12 లక్షల ] మరణాల ) సుంభవిుంచాయి. భారతదేశుంలో 2000 న ుండి 2015 

వరక  మొత్తుం 29 మిలియన్ (2.9 కోట్ల )ముంది చిన్నపిల్లల  మరణిుంచార . 2000 న ుండి మరణ రేట్ల  నిరుంతరుంగా 

మారక ుండా ఉన్నట్లయితే, మొత్తుంగా స మార  39 మిలియన్ చిన్నపిల్లల  మరణిుంచి ఉుండవచ్చ . 

 
 

గడచిన దశాబ్దుంలో భారత ప్రభ త్వుం  ప్రజల ఆరోగ్యుం కొరక  సాుంప్రదాయకుంగా తక్క వగా ఖర్చ పెట్టడుం అనే 

అుంశాన్ని పరిశీలిుంచి దానిని పెుంచిుందని, రచయితల  గమనిుంచార . మహిళల  తమ కాన్ప లన  ఆస పత్రిలోనే 

నిర్వహిుంచ క నేటట్ల గా మరియ  శిశ వ లక  తట్ట  టీకాల రెుండవ మోతాద  అుందేటట్ల గా ప్రోత్సహిుంచడానికి 

ప్రభ త్వుం ఒక కార్యక్రమాన్ని ఆవిష్కరిుంచిుంది. 
 



సహ-రచయిత ప్రొఫెసర్ రాజేష్ క మార్ గార , డీన్ (అకాడమిక్), పోస్ట్ గ్రాడ్య యేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ 

ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ కేషన్ అుండ్ రీసర్చ్, చుంఢీఘడ్, ఇలా అన్నార , “య నైటెడ్ నేషన్స్ లోని చిన్నపిల్లల మరణ 

రేట్ల యొక్క స్థిరమైన అభివృద్ధి లక్ష్యాలన  2030 నాటికెల్లా పొుంద టక , భారత దేశుం దేశుంలోని ఒకటి 

న ుండి 59 నెలల వయస్స న్న చిన్నపిల్లల ప్రస్త త విక్షేప మార్గాన్ని తప్పనిసరిగా నిర్వహిుంచాలి మరియ  

ప్రసూతి మరణాల తగ్గ దలన  పెుంచ కోవాలి.” 
 

ప్రసూతి మరణాల సుంఖ్యన  తగ్గిుంచడానికి, మ ుందస్త  కాన్ప మరియ  ప ట్టిన బిడ్డలక  అతి తక్క వ బర వ  ఉుండడుం 

అనే అుంశాల ద్వారా కలిగే మరణాలన , ప్రత్యేకిుంచి పేద రాష్ట్రాలలో తగ్గిుంచడానికి సాన కూల ప్రయత్నాల  

అవసరుం, అని ఝా అన్నార . ఈ రెుండూ కూడా, బాగా సవరిుంచ కోగల మాతృ మరియ  పితృ కారకాలయిన, గర్భధారణ 

సమయుంలో ఆరోగ్య సుంరక్షణ, విద్య, పోషకాల , రక్తహీనిత మరియ  పొగాక  వినియోగుం వుంటివాటికి బలుంగా 

అన సుంధామై ఉన్నాయి. 
 

ద ల్యాన్సెట్ కొరక  వ్యాఖ్యల  చేయ నప్ప డ , బాుంగ్లాదేశ్ మరియ  టాుంజానియా న ుండి ప్రమ ఖ 

శాస్త్రవేత్తల  ఇలా వ్రాసార , “భారతదేశుంలోని మిలియన్ డెత్ స్టడీ అనేది, కీలక నమోద  వ్యవస్థల  ఇుంకా 

సరిగాలేని ఇతరదేశాలక  ఒక మాదిరి.” 
 

ఈ అధ్యయనుం, రిజిస్ట్రార్ జనరల్ ఆఫ్ ఇుండియా ద్వారా ప్రారుంభమైుంది, వీరి నమూనా నమోద  వ్యవస్థ 1971 

న ుండి జర గ తోుంది, మరియ  భారతదేశానికి ఆవశ్యక మరణరేట  మరియ  గర్భధారణ శక్తి సమాచారాన్ని 

అుందిస్తోుంది. మిలియన్ డెత్ స్టడీ అనేది ఎస్ ఆర్ ఎస్ లోపల అుంతర్గతుంగా నిర్వహిుంచబడిుంది. మిలియన్ 

డెత్ స్టడీ కొరక  నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆఫ్ హెల్త్, డిసీజ్ కుంట్రోల్ ప్రయారిటీస్ నెట్వర్క్, 

మాటెర్నల్ అుండ్ చైల్డ్ ఎపిడెమియాలజీ ఎస్టిమేషన్ గ్రూప్ అుండ్ యూనివర్శిటీ ఆఫ్ టోరొుంటో 

ద్వారా నిధ ల  సమకూర్చబడ్డాయి. సిధ్దాుంతుం యొక్క విశ్లేషణ లేదా వివరణమ లలో నిధ ల  సమకూర్చ వారికి 

ఎట వుంటి పాత్ర లేద . 
 

ప్రపుంచ మాధ్యమ సుంప్రదిుంప  

లెస్లీ షెపర్డ్  

మేనేజర్, మీడియా స్ట్రాటజీ 

ఫోన్: +1 416-864-6094 ఇమెయిల్: ShepherdL@smh.ca 

సెయిుంట్ మైకేల్ హస్పిటల్ 
 

భారతీయ మాధ్యమ విచారణల కొరక : 

ప్రభా సతి 

అసోసియేట్ డైరెక్టర్, సెుంటర్ ఫార్ గ్లోబల్ హెల్త్ రీసర్చ్ ఇుండియా ఫ ుండేషన్, న్యూ ఢిల్లీ 

ఫోన్: +91 9599916145 ఇమెయిల్: satip@smh.ca 

ట్విట్టర్:@Cghr_org 
www.cghr.org 
 

పత్రికా సమావేశమ  (ఆహ్వానుం ద్వారా, ప్రభ సతిని సుంప్రదిుంచుండి) సెప్టెుంబర  20, 2017, బ ధవారుం, ఉదయుం 10:00 

న ుండి మధ్యాహ్నుం 1:00 వరక , ద డోమ్, తాజ్ అుంబాసడర్ హోటెల్ ద్వారా వివాుంత, స బ్రమణ్య భారతి 

మార్గ్ (ఖాన్ మార్కెట్ దగ్గర), న్యూ ఢిల్లీ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ల్యాన్సెట్ అధ్యయన సారాుంశమ  

నేపథ్యుం: భారతదేశుంలో నిర్దిష్ట-కారణాల గల ప్రసూతి (1 నెల కుంటే తక వ వయస్స ) మరియ  1-59 నెలల 

మరణరేట్లలో మార్ప ల యొక్క జనాభా నేపథ్య మరియ  భ గోళిక వివరాల , చిన్నపిల్లల మరణాల  

తగ్గిుంచ టలో మరిుంత ప రోగతికి మార్గనిర్దేశనుం కాగలవ . ఈ అధ్యయనుంలో భారతదేశుంలో 2000 మరియ  2015 

మధ్యలో చిన్నపిల్లల నిర్దిష్ట-కారణాలతో సుంభవిుంచిన మరణాలలోని మార్ప లన  మేమ  నివేదిస్తామ . 

పద్ధత ల : 2001 న ుండి, రిజిస్ట్రార్ జనరల్ ఆఫ్ ఇుండియా వార , భారతదేశుంలో యాదృచ్ఛికుంగా ఎుంపికచేయబడిన 

స మార  7000 ప్రాుంతాలలోని ఒక మిలియన్ కుంటే ఎక్క వ ఇళ్ళలో మిలియన్ డెత్ స్టడీ (ఎుండిఎస్) న  అమల  

పరచార . స మార  900 వైద్యేతర సర్వేయర్ల , ఈ ఇళ్ళలో సుంభవిుంచిన మరణాల కొరక  మ ఖిక విచారణలన  

చేపట్టార . అభిప్రాయ భేదాలన  తీర్మానిుంచ ట కొరక  ఒక ప్రామాణిక ప్రక్రియతో మరణ కారణాలన  

వర్గీకరిుంచ టక  404 శిక్షణపొుందిన వైద్య లలో ఇద్దరికి  ఒక్కొక్క క్షేత్ర నివేదికన  యాదృచ్ఛికుంగా 

కేటాయిుంచార . చిన్నపిల్లల మరణాల నిష్పత్తిని, 2001-13 కొరక  ఎుండిఎస్ న  2000-15 కొరక  జాతీయ జననాల  
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మరియ  మరణాల, యొక్క య ఎన్ వార్షిక అుంచనాలతో (భారతదేశప  రాష్ట్రాల మరియ  గ్రామీణ మరియ  నగర 

ప్రాుంతాల ప్రకారుం వేర చేయబడి) మేమ  సమ్మేళిుంచామ .  మేమ  2000 మరియ  2015 మధ్య ప్రసూతి శిశ వ లలో 

మరియ  ఒకటి న ుండి 59 నెలల వయస్స  గల చిన్నపిల్లలలో, లిుంగ-నిర్దిష్ట మరియ  కారణ-నిర్ధిష్ట మరణాలలో 

వార్షిక శాత మార్ప న  లెక్కిుంచామ . 

విషయ తీర్మానాల : 2000 న ుండి 2015 వరక  మరణ రేట్లలో సరాసరి వార్షిక తగ్గ దలల , ప్రసూతి శిశ వ లలో  3.3% 

గానూ, 1-59 నెలల వయస్స  గల చిన్నపిల్లలలో 5.4% గానూ ఉన్నాయి. 2000 న ుండి 2015 వరక  గల కాలుంలో మరణరేట్లలో 

వార్షిక తగ్గ దలల  వేగుంగా పెరిగాయి.  ఎుండిఎస్ లో దాదాప  100,000 మరణాల  (ప్రసూతి శిశ వ లలో 52 252 మరణాల  

మరియ  1-59 నెలల చిన్నపిల్లలలో 42 057 మరణాల ) సుంభవిుంచాయి. నిర్దిష్ట కారణాలన  గమనిస్తే, ప్రతి 1000 

జననాలక , ప్రసూతి శిశ వ ల మరణాల రేట , సుంక్రమణాల ద్వారా, 2000 లో 11.9 న ుండి 2015 కెల్లా 4.0 శాతానికి అుంటే  

66% క  పడిపోయాయి మరియ  శ్వాసావరోధుం లేదా ఆఘాతుం ద్వారా 2000 లో 9.0 న ుండి 2015 లో 2.2 శాతానికి అుంటే  

76% క  పడిపోయాయి. ప్రతి 1000 జననాలక , 1-59 నెలల వయస్స  గల చిన్నపిల్లల మరణాల రేట , సుంక్రమణాల ద్వారా, 

2000 లో 11.2 న ుండి 2015 లో 4.2 శాతానికి అుంటే  63% క  పడిపోయాయి మరియ  అతిసారుం ద్వారా 2000 లో 9.4 న ుండి 2015 

లో 3.2 శాతానికి అుంటే  66% క  (అమ్మాయి-అబ్బాయి అుంతరుం తగ్గిపోయిుంది) పడిపోయాయి. ప్రతి 1000 జననాలక , 

ప్రసూతి శిశ వ ల మరణాల రేట , ధన ర్వాతుం ద్వారా, 2000 లో 0.6 న ుండి 2015 లో 0.1 శాతానికి మరియ   1-59 నెలల 

వయస్స  గల చిన్నపిల్లల మరణాల రేట , 2000 లో 3.3 న ుండి 2015 కెల్లా 0.3 శాతానికి పడిపోయాయి. ఇుంద క  

విపర్యుంగా, పేద రాష్ట్రాలలో మరియ  గ్రామీణ ప్రాుంతాలలోని తక్క వ బర వ న్న జననాల కొరక  మరణరేట్ల  

పెరిగాయి. 2000 న ుండి 2015 వరక  29 మిలియన్ల చిన్నపిల్లల సుంచిత మరణాల  సుంభవిుంచాయి. 2005 న ుండి 2015 వరక  

వార్షిక తగ్గ దలల  (వర సగా ప్రసూతి మరణాలలో 3.4% తగ్గ దల మరియ  1-59 నెలల వయస్స గల పిల్లలలో 5.9% 

తగ్గ దల)  మరియ  2000 న ుండి 2005 వరక  గల వార్షిక తగ్గ దలల  (ప్రసూతి మరణాలలో 3.2% తగ్గ దల మరియ  1-59 

నెలల వయస్స గల పిల్లలలో 4.5% తగ్గ దల) కుంటే త్వరితుంగా సుంభవిుంచాయి. 2000-05 తో పోల్చినప్ప డ  స మార  1 

మిలియన్ పిల్లల మరణాలన  భారతదేశుం నివారిుంచగలిగిుందని ఈ త్వరిత తగ్గ దలల  సూచిస్తాయి.  

వివరణ: 2030 నాటికి చిన్నపిల్లల మారణ రేట లో  స్థిరమైన అభివృద్ధి లక్ష్యాలన  సాధిుంచడానికి, భారతదేశుం 1-

59 నెలల పిల్లల మరణ రేట  యొక్క విక్షేప మార్గాన్ని అలాగే నిర్వహిుంచబడాలి మరియ  ప్రసూతి మరణాల 

రేట లోని తగ్గ దలలన  2015 న ుండి మరిుంతగా పెుంచాలి (వార్షికుంగా >5% క ). ఈ ఆచరణ  1-59 నెలల పిల్లలలో 

న్య మోనియా, అతిసారుం, మలేరియా మరియ  తట్ట ల న ుండి సుంభవిుంచ  చిన్నపిల్లల మరణాల రేట న  తగ్గిుంచ టలో 

నిరుంతర ప రోగతి  సాధ్యమవ త ుంది.  జన్మత: తక వ బర వ న్న అుంశాలలో అదనప  శ్రద్ధ అవసరుం. 


