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Abstrak
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Contoh Abstrak terstruktur:

Abstract

BACKGROUND Mortality of neonatal sepsis is still a significant problem. It may be affected by
many factors.
OBJECTIVE The purpose of this study was to determine factors which affect mortality of
neonatal sepsis at neonatal word of Moewardi Hospital, Surakarta.
METHODS Data of neonatal sepsis was obtained from medical record at neonatal ward of
Moewardi Hospital from December 2004 to November 2005. We recorded data from 97 neonatal
sepsis consisted of 46 males and 52 female babies. Statistical analysis had been performed using
univariate Chi-square and multivariate multiple logistic regression analysis.
RESULTS Overall neonatal sepsis mortality was about 40%. There were no significant
difference in factors associated with mortality of neonatal sepsis such as gender, referral patients,
and bacterial growth culture, except for birth weight which affected mortality (OR = 6.29; 95%
CI 2.57; 15.42).
CONCLUSION Birth weight affects mortality of neonatal sepsis in Moewardi Hospital. Patients
with positive bacterial growth culture has two times higher risk of death, however it is not
statistically significant.
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mencari artikel. Jumlah kata kunci yang disajikan umumnya terdiri atas 3-8 kata (yang dapat
disusun dalam frase pendek).
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