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 چکیده

سوء تغذیه یک مشکل رایج درکودکان بستری در بیمارستان است. و بهداشت ضعیف باعث ابتال به بیماری های مختلف بویژه  مقدمه:

ساله مبتال به عفونت های گوارشی بستری در بخش  2-6 سوء تغذیه کودکان شیوع هدف این مقاله، بررسی .عفونت های گوارشی می شود

ساله 2- 6کودک  393بود که بر روی  تحلیلی_توصیفیمقطعی و این پژوهش یک مطالعه   :ها مواد و روش می باشد. اطفال

 فرم ریقط از انجام شد. داده ها بستری در بخش اطفال بیمارستان آیت اهلل موسوی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر زنجان

گیری قد و وزن با روش استاندارد جمع آوری شد. اندازه شده تایید کارشناسان توسط آن صوری اعتبار که اطالعات آوری جمع

های گیری شد. سپس دادهاندازه سانتی متر 1/3با حداقل لباس و قد بدون کفش با دقت  گرم و 03و ترازوی سگا و با دقت 

 شده ارائه مرجع جامعه از استفاده با الغری و قدی وزنی،کوتاه کم شاخصهای Anthro افزارشده با استفاده از نرمآوریجمع

 بر و شده SPSSافزار نرم وارد کدبندی از پس شده گردآوری اطالعات نهایت در و شد تعیین CDC /WHO/NCHSتوسط

 ساکن %8/03 دختر، %2/48  و پسر %8/01 مطالعه، مورد کودک 393 از :هایافته شد. تجزیه و تحلیل مطالعه اهداف اساس

 %8/3 و متوسط وزنیکم %3/0 خفیف، وزنیکم %3/39 طبیعی، %6/04 وزنی،کم شاخص نظر از. بودند روستا ساکن2/46و شهر

 کوتاهی %8/4 و متوسط %7/19 خفیف، قد کوتاهی %3/33 طبیعی، %2/40 قد، کوتاهی شاخص نظر .از داشتند شدید وزنیکم

داشتند و  شدید الغری %02/3 و متوسط %2/0 خفیف، الغری %2/27 طبیعی، %2/67 الغری، شاخص نظر از داشتند. شدید قد

 .شد عفونت های گوارشی دیده به مبتال کودکان در تغذیه سوء موارد بیشترین

  مامتپیشوونهاد می شووود  ،ارتباط معنی داری وجود دارد عفونت های گوارشوویابتال به  سوووء تغذیه کودکان وبین  که این به توجه با نتیجه گیری:

 قرار اندرم و ارزیابی مورد نیز سوءتغذیه نظر از ای تغذیه های بندی طبقه و سنجی تن معیارهای از استفاده با کودکان بستری

 .گیرند

 ساله، عفونت های گوارشی2و 6وضعیت تغذیه ای ،کودکان  :کلیدی واژه های

                                                           

 
 
 

 

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:ghasemia37@yahoo.com


 
 

2 

 

  مقدمه
کان ای در کودهای تغذیهکمبود ترین و بارزترین عوامل کاهش عمر، بقاء و سالمت کودکان است. عالوه بر اینسوءتغذیه از معمول

 این مشکالت به طور غیر قابل ها قابل تعمق استبا کاهش آموزش پذیری، افت توانمندی، کارآیی و عدم توانایی در کسب مهارت

. سوءتغذیه همه (1) دهدهای آینده و توسعه ملی، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی جامعه را در معرض خطر قرار میجبرانی نسل

روهها را تحت تأثیر قرار می دهد اما بیشتر در کودکان به دلیل رشد خطی سریع، رشد سریع مغز و رشد سیستم ایمنی دیده گ

می شود. سوءتغذیه در سال های نخست زندگی باعث کندی رشد بدن، کوتاهی قد، کاهش تکامل ذهنی کودکان شده و ابتال به 

وضعیت تغذیه کودکان زیر پنج سال  [.2]کاهش فعالیت فیزیکی را به همراه داردعفونت های مکرر، مقاومت در برابر درمان و 

 (.3)یک شاخص مهم سالمت کودکان است و یکی از شاخص های مهم در بهداشت عمومی و تحوالت اجتماعی و اقتصادی است

مطالعات گوناگون نشان داده اند که سوء تغذیه خطر عفونت و مرگ را در کودکان افزایش می دهد. سوء تغذیه یکی از مهم ترین 

سال اول زندگی نزدیک به یک سوم از  0علل زمینه ای مرگ کودکان در کشورهای در حال توسعه است، مخصوصاً در طول 

 83درصد تا  24(. شیوع سوء تغذیه در کشورهای مختلف از 4) تغذیه هستند کودکان در کشورهای در حال توسعه دچار سوء

سال در کشورهای در حال توسعه به توانایی بالقوه رشد دست نمی  0میلیون کودک زیر 233(. بیش از 0درصد متغیر است)

 از پیشگیری و کنترل روشهای اجرای برای تدابیری اتخاذ به منجر گروه می تواند این ای تغذیه وضعیت بررسی و  (.6)یابند

  (.7شود) تغذیه سوء

مشخص شده است که میزان مرگ و ابتال به بیماری ها، در بیماران دچار کمبود تغذیه بیشتر است. بر اساس گزارش سازمان  

و  6هالست(. 8) درصد مرگ کودکان زیر پنج سال می باشند 40، عوامل مرتبط با سوء تغذیه مسئول حدود 0بهداشت جهانی

هی قابل توجسوء تغذیه بطور  در معرض خطر به این نتیجه رسیدند که، کودکاندر هلند  ( طی یک پژوهش ملی2313همکاران)

 با در مقایسه و بستری در بیمارستان سوء تغذیه حاد قد و شیوع باالتری از وزن براینمرات انحراف استاندارد پایین تری در 

میلیون کودک در سال  6/2( می نویسند: سوء تغذیه علت مرگ 13) 8و ورکو 7دمیسی .(9داشتند) تغذیه خطر کودکان بدون

میلیون کودک( کودکان در هر سال قبل از تولد پنج سالگی به علت کاهش  6/7است، و یک سوم از کل مرگ و میر جهانی ) 

ابتال به آن کم گزارش شده است، کم  قاتل خاموش است که موارد مقاومت بدن شان در برابر بیماری روی می دهد. سوء تغذیه

 به آن پرداخته شده و نتیجتاً ، اولویت کمی داشته است.

 هب ابتال و مرگ خطر معرض در را کودکان، تغذیه سوء .افتد می اتفاق تغذیه سوء اثر در سال 0 زیر کودکان میر و مرگ سوم یک

درکشور ما به   .(11دهد) می قرار تنفسی، عفونت های ادراری و...عفوت های ، اسهال جمله از کودکی دوران شایع های بیماری

 (. 13سال از درجات خفیف تا متوسط سوءتغذیه رنج می برند) 3تا  1کودکان  %33طور متوسط

 Ir MIDHS - Multiple Indicator کشورشاخص های چندگانه سالمت و جمعیت درآخرین مطالعه  نتایج

Demographic and Health Survey  ای در روند سوء کاهش قابل مالحظه نشان دهنده این است که،1389 در سال

. به عنوان مثال بر اساس بررسی کشوری سال روی داده استدر زمینه کم وزنی، الغری و کوتاه قدی  ایرانی تغذیه کودکان

به  1389در بررسی سال  درصد بود که این شاخص 23ای در کودکان زیر پنج سال حدود شاخص کوتاه قدی تغذیه 1374

درصد بود که  16.6حدود  1374درصد کاهش یافته است. همچنین سوء تغذیه به لحاظ کم وزنی در این کودکان در سال  6.8
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درصدی در کم وزنی و  03درصد رسیده است؛ یعنی کاهش قابل مالحظه بیش از  4این رقم به  1389بر اساس مطالعه سال 

ای در وضعیت سوء اگرچه در سطح کشوری کاهش قابل مالحظه .ایجاد شده است سال کشور کوتاه قدی کودکان زیر پنج

ها و مناطق محروم کشور تقریبا دو برابر متوسط های کوتاه قدی و کم وزنی در برخی استانتغذیه را شاهد هستیم اما شاخص

درصد یعنی سه برابر متوسط کشوری، در  21کشوری است. به عنوان مثال در استان سیستان و بلوچستان کوتاه قدی حدود 

 0اگرچه متوسط کشوری کم وزنی کودکان زیر و  .درصد است 11درصد و در هرمزگان  12این عدد  کهگیلویه و بویراحمد

سوء "درصد است. بنابراین  12.9درصد و در سیستان و بلوچستان  12درصد است اما این رقم در هرمزگان  4سال کشور 

ای شایع است که باید به آن پرداخته ها و مشکالت تغذیهکان زیر پنج سال مناطق محروم یکی از اولویتدر کود "تغذیه

میزان سوء تغذیه در سطح غیرقابل اغماض در بیمارانی که به علل مختلف در بیمارستان بستری هستند، وجود دارد.  (.14)شود

زمان بستری شدن در بیمارستان ندارند، اما در طول بستری سوء عالوه بر این، بیمارانی هستند که سوء تغذیه مشخصی در 

درصد گزارش شده است. بنابراین، سوء تغذیه همچنان به عنوان یک مشکل  23-03تغذیه در آن ها ظاهر شده که به میزان 

بیمارستان بستری می شوند یکی از رویکرد های مهم درمان کودکانی که در  (.10)بهداشتی مهم در حال حاضر نیز وجود دارد

حمایت تغذیه ای است. میانگین طول مدت بستری کودکان در بیمارستان چند روز است ولی در کودکان با بیماری مزمن یا 

 نشان ها بررسی(. 16دارای مشکالت زمینه ای طوالنی تر می شود که بار مالی زیادی را به خانواده ها و دولت تحمیل کند)

 دو این کنش هم بر که بوده توسعه حال در کشورهای در شایع بیماری دو تغذیه سوء و ت های گوارشیعفون که اند داده

 برای مهمی عامل و داشته کودک نمو و رشد بر منفی اثرات سهالشی مانند اباشد. عفونت های گوار می شده شناخته کامال

 اثر در میر و مرگ خطر احتمال و داشته تری شدید اسهال تغذیه سوء به مبتال کودکان همزمان، و باشد می تغذیه سو

 است شده آنان در اسهال عفونی گوارشی از جمله های بیماری

 داشته وجود باکتریایی های سویه شدن مقاوم برای بیشتری احتمال بیماری، به ابتال صورت در تغذیه سوء به مبتال کودکان در

 امکان و شده تر مشکل درمان گردد می شدید تغذیه سوء که زمانی و است الزم بهبودی برای تری طوالنی زمان صورت این در

  .(17)یابد می کاهش نیز درمان موفقیت

 روشها و مواد
 وهشگرپژ مراجعه با دسترس در گیری نمونه روش از استفاده با گیری نمونه است، مقطعی و توصیفی نوع از که حاضر مطالعه در

 مطالعه این به افراد ورود معیار ساله انجام شد. 6-2 کودک 393روی  زنجان شهر موسوی اهلل آیت بیمارستان کودکان بخش به

 از کدام هر در و متابولیک مزمن سیستمیک بیماری وجود بررسی این از افراد حذف معیار و اطفال بخش در شدن بستری

 وضعیت در قد طول گیری اندازه. شد اندازه گیری آنها قد و وزن. کودکان رشد مقایسه و بررسی بود. جهت بدن دستگاههای

 عیتوض در که شد انجام بود چسبیده دیوار به کودک سر پس و. ها کفل. پا پاشنه های که حالتی در و کفش بدون و ایستاده

 یرو آن ضلع یک که مخصوص گونیای قراردادن با و ایستاد می بود شده نصب آن روی متری که دیواری جلوی در کودک فوق

 ودر حالت ایستاده، بدون کفش و با حداقل لباس وزن کودکان . شد می تعیین قد طول بود کودک سر روی آن دیگر ضلع و متر

 ررسیب آن دقت و کنترل شاهد وزنه با مرتب ترازو بطور گرم با ترازوی دیجیتال سگا با حداقل لباس اندازه گیری شد03با دقت 

 .شد محاسبه بررسی روز و تولد تاریخ تفاضل از کودکان سن. شد می

 وضعیت بررسی برای( گذشته زمان سوءتغذیه شاخص)سن برای قد و( حال زمان سوءتغذیه شاخص) قد برای وزن های شاخص

 کودکان. 1غذایی کم به مبتال کودکان: گروه سه در کودکان بندی تقسیم Z نمره مالک. گرفت قرار استفاده مورد کودکان رشد

 :گرفت صورت زیر شرح به 3پرغذایی به مبتال کودکان و 2طبیعی
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 سوءتغذیه=  ≤ -SD) 3(. متوسط سوءتغذیه=  -SD3 تا -SD2بین(. )خفیف سوءتغذیه=  -SD2 تا -SD1 بین) :غذایی کم

 سوء+= SD3 تا+ SD2 بین(. )خفیف سوءتغذیه+= SD2 تا+ SD1 بین: غذایی پر     -SD1 تا+ SD1 بین : طبیعی -(شدید

 (شدید سوءتغذیه= ≥SD3(. )متوسط تغذیه

 شدید سوءتغذیه که بود خواهند -SD3 از کمتر درصد 10/3 و+ SD3 از باالتر افراد درصد 10/3 طبیعی بطور Z نمره براساس

 میشوند محسوب

 ارائه مرجع جامعه از استفاده با الغری و قدی وزنی،کوتاه کم شاخصهای Anthro افزارنرم از استفاده با شدهآوریجمع هایداده

 شده SPSSافزار نرم وارد کدبندی از پس شده گردآوری اطالعات نهایت ودر شد تعیین CDC/WHO/NCHS توسط شده

 .شد تحلیل و تجزیه مطالعه اهداف اساس بر و

 نتایج
 علت حسب بر زنجان شهر موسوی اهلل آیت بیمارستان اطفال بخش در بستری  ساله2-6 کودکان نسبی و مطلق فراوانی توزیع

 بستری وزنی، الغری،کوتاهی قد و علتکم شاخص ارتباط بررسی نمایانگر 4و 3و2 جداول. است شده ارائه 1 جدول در بستری

 .اشدب می نزنجا شهر موسوی اهلل آیت بیمارستان اطفال بخش در بستری  ساله2-6 کودکان
 بستری علت حسب بر اطفال بخش در بستری  ساله2-6 کودکان نسبی و مطلق فراوانی : توزیع1جدول 

               

 علت بستری

 درصد تعداد

 98 عفونت گوارشی

 

1/20 

 

 86 موارد دیگر

 

22 

 79 عفونت سیستم تنفسی

 

3/23 

 

 68 عفونت مجاری ادراری

 

0/17 

 

 09 تب و تشنج

 

1/10 

 

 393 جمع کل

 

133 

 

 اسهال، گاستروانتریت، استفراغ            عفونت های گوارشی شامل:: توضیح

 نژیت، پنومونی   رفارنژیت، نازوفا عفونت های سیستم تنفسی شامل:

  ... می باشندو.. یکی، مسمومیت هالوبکتویت، سلولیت، مشکالت متایموارد دیگر شامل: کنژ
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 اطفال بخش در بستری ساله2-6 کودکان بستری وزنی و علتکم شاخص ارتباط -2جدول شماره 

 وزنیکم شاخص 

 

 علت بستری

 جمع کل بدون مشکل  وزنی شدیدکم وزنی متوسطکم وزنی خفیفکم

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 8/42 42 عفونت گوارشی

 

6 

 

1/6 

 

1 

 

1/1 

 

49 03 

 

98 

 

133 

 6/20 22 موارد دیگر

 

3 

 

0/3 

 

1 

 

2/1 

 

63 8/69 86 

 

133 

 1/48 38 عفونت سیستم تنفسی

 

4 

 

1/0 

 

3 

 

3 

 

37 8/46 

 

79 133 

 

 4/32 22 عفونت مجاری ادراری

 

3 

 

4/4 

 

3 

 

3 

 

43 2/63 

 

68 

 

133 

 

 133 09 7/43 24 7/1 1 0/8 0 1/49 29 تب و تشنج

 

 133 393 4/03 213 8/3 3 3/0 21 3/39 103 جمع کل

 
 اطفال بخش در بستری ساله2-6 کودکان بستری الغری و علت شاخص ارتباط -3جدول شماره 

 وزن به قد                 

 )الغری(                

 علت بستری

  جمع کل بدون مشکل  شدید متوسط خفیف

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 6/28 28 عفونت گوارشی

 

6 

 

1/6 

 

1 1/1 

 

63 2/64 

 

98 

 

133 

 28 24 دیگرموارد 

 

6 

 

7 

 

1 

 

1 

 

00 64 86 

 

133 

 2/23 16 عفونت سیستم تنفسی

 

2 

 

0/2 

 

3 3 61 3/77 

 

79 133 
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 4/26 18 عفونت مجاری ادراری

 

4 

 

9/0 

 

3 3 

 

46 7/67 

 

68 

 

133 

 133 09 7/62 37 3 3 4/3 2 9/33 23 تب و تشنج

 133 393 2/67 262 02/3 2 2/0 23 2/27 136 جمع کل

 
 اطفال بخش در بستری ساله2-6 بستری کودکان کوتاهی قد و علت شاخص ارتباط -4جدول شماره 

 قد به سن 

 قد( )کوتاهی

 علت بستری

  جمع کل بدون مشکل  شدید متوسط خفیف

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 24 1/03 02 عفونت گوارشی

 

0/24 

 

8 2/8 

 

14 2/14 

 

98 

 

133 

 16 2/37 32 موارد دیگر

 

6/18 

 

4 

 

7/4 

 

34 0/39 86 

 

133 

 12 3/44 30 عفونت سیستم تنفسی

 

2/10 

 

2 0/2 

 

33 38 

 

79 133 

 

 13 7/39 27 عفونت مجاری ادراری

 

7/14 

 

1 0/1 

 

33 1/44 

 

68 

 

133 

 

 133 09 3/16 13 8/0 3 4/20 10 0/02 31 تب و تشنج

 

 133 393 8/04 272 8/4 18 7/19 77 3/33 177 جمع کل

 
 ساکن %8/03 دختر، %2/48  و پسر %8/01 مطالعه، مورد کودک 393 از که است آن از حاکی پژوهش های داده  تحلیل و تجزیه

. بودند بیسواد درصد 7/7 دانشگاهی، تحصیالت 8/22 دیپلم، حد در تحصیالت والدین درصد 30 روستا، ساکن2/46و  شهر

 9/37 شاغل، درصد 2/36و دار خانه مادران درصد 8/63 و ضعیف درصد 3/20 متوسط، والدین درصد 1/02 اقتصادی وضعیت

 .بودند واقعی مادر و پدر درصد 90 ، نفر 4-0 خانواده افراد تعداد درصد 0/03 فرزند، دومین از بیش درصد

 بیمارستان اطفال بخش در بستری ساله2-6 کودکان در سوءتغذیه تجزیه و تحلیل  داده های پژوهش حاکی از آن است که مشکل

 %8/3 و متوسط وزنیکم %3/0 خفیف، وزنیکم %3/39 وزنی،کم شاخص نظر از که طوری به دارد، وجود زنجان موسوی اهلل آیت

 و. داشتند شدید الغری %02/3 و متوسط الغری %2/0 خفیف، الغری %2/27 الغری، شاخص نظر از و داشتند شدید وزنیکم

  .داشتند شدید قد کوتاهی %8/4 و متوسط قد کوتاهی %7/19 خفیف، قد کوتاهی %3/33 قد، کوتاهی شاخص نظر از نهایتاً
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 بحث 
  اهلل آیت بیمارستان اطفال بخش در بستری ساله2-6 حاکی از این است که درجاتی از سوء تغذیه درکودکان مطالعه نتایج این

یکی از ابعاد سالمت .سالمت جسمی است که علل مختلفی از جمله تغذیه در آن موثر است. تغذیه دارد،  وجود زنجان موسوی

شد و تکامل  شرایط ر ست. کودکان در  شتی مورد عنایت بوده ا سالمت کودکان بعنوان یکی از محورهای مهم بهدا سب در  منا

شته و به همین جهت به انرژی بیشتری نیاز دارند. از این ر و آسیب پذیری آنها نسبت به کمبودهای مواد مغذی سریع قرار دا

بیشووتربوده و دریافت ناکافی و نامناسووب غذا موجب بروز سوووءتغذیه می شووود. سوووء تغذیه کودکان یکی از مسووائل مهم در 

سمی و مغزی آنها  سالمت ج شد و  سزایی بر روی ر شک ، الگوی تغذیه کودکان تاثیر ب ست بدون  سعه ا شورهای درحال تو ک

شد و انجام فعالیت های روزانه تامین نماید دارد خطرمعرضدروزنکمکودکان .(18)و می تواند نیازهای کودک را جهت ر

شتر سهالنظیرعفونیهایبیماری اثردرمرگبی ستگاهبرتغذیهکمبود اثراتقراردارندپنومونیوا سیارایمنید ستردهب گ

تنهاتغذیه،کمبوداثردرکودکمرگاست. خطرشدیدتروترشایعوزنکمکودکانبیندرنیز عفونت های گوارشی واست

کمبودحتیکهطوریبهدارد،وجودخطرازطیفی زمینه،ایندردارندشدیدتغذیهکمبودکهشودنمیمحدود کودکانیبه

سط،تاخفیفایتغذیهکمبودآنجا کهاز می دهدقراریافته،افزایشخطرمعرضدرراکودکخفیف، تغذیه ازترشایعمتو

ست،شدیدایتغذیه کمبود شیمیرومرگباراکثرا شودمیمربوطشدیدچنداننهکمبودهاییبهای،تغذیه کمبودازنا

شانهابررسی سهالیهایبیماریدرصد بار 03-73کهدهدمین در تحتانیدستگاه تنفسیهایعفونتوماالریاسرخک،ا

نقایصبهاسوتممکنزندگیاولسوال3یا2درتغذیهمزمن  کمبودهمچنیناسوتتغذیهکمبودبهمربوطکودکیدوره

مطالعات انجام شده در کشورهای در حال توسعه نیز نشاندهنده میزان بسیار باالی سوء تغذیه (. 19)شودمنجرماندگارتکاملی

. کودک در ترکیه دیده شده است 173درصد در یک مطالعه روی  8/31مثال، میزانکودکان بستری در بیمارستان است. برای 

شان داد که در تایلند  سن  63-03یک مطالعه ن ستری در  صد از کودکان ب سوء تغذیه بودند 1-10در معینی،  (.0)سال دچار 

ودکان دارای وضوعیت تغذیه ( به این نتیجه رسویده اند که، کودکان دچار سووء تغذیه شودید نسوبت به ک2311والس و دی )

ستری بوده اند) ستان ب شتری در بیمار ستان  (.0طبیعی، مدت زمان بی یکی از رویکرد های مهم درمان کودکانی که در بیمار

ست.  شوند حمایت تغذیه ای ا ستری می  سوء تغذیه در موجود این واقعیت ب ست که همواره  کودکان مبتال به عفونت های ا

عوامل مؤثر بر آن در همه گوشووه و کنار کشووور مورد شووواهد کافی در انجام شووده عالوه بر مطالعات ، اما وجود داردگوارشووی 

ودکان علت بستری ککه مناسب برای شناسایی عوامل موثر بر بوده بررسی ها طرح مقطعی این و بسیاری از  یکسان نمی باشد

مختلف  در سطوحظر گرفتن عوامل زیست محیطی و فرهنگی شش سال نیست و نیاز به بررسی بیشتر و عمیق تر با در نزیر 

ست شورهای  ( در یک مطالعه آینده نگر چند مرکزی اروپایی،23)و همکاران  Hecht .ا سیدند که، در میان ک به این نتیجه ر

نمره  -2 >طول  بهو قد  9درصوود بود. شوواخص توده بدن 3/9تا   4/3اروپایی، درصوود ابتال به سوووء تغذیه در محدوده ای بین 

با مدت بسووتری در بیمارسووتان ) نتیجه اولیه (، تکرار عوارض بیماری های دسووتگاه گوارش )اسووهال و  13انحراف اسووتاندارد

اسووتفراغ( و عفونی )اسووتفاده از آنتی بیوتیک(، تغییر وزن در خالل بسووتری)نتیجه ثانویه( و کیفیت زندگی در ارتباط بود. در 

نتایج به دسووت آمده بیانگر این اسووت که، شوویوع سوووء تغذیه در کودکان بسووتری به طرز  (21)و همکاران  Kapçıمطالعه 

 8/09درصد،  63محسوسی باال بود. نرخ سوء تغذیه در بیماری های بدخیم، بیماری های دستگاه گوارش و عفونی به  ترتیب؛

 بیماریهای به ( مورد مطالعه%4/16ازکودکان) نفر 171 در پژوهش منتظری فر و همکاران درصووود بود. 0/04درصووود و 

                                                           
9 . Body mass index (BMI) 
10 . SDS 
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شایع  استفراغ و اسهال (%4/6) کودک 67 و مزمن اسهال  (%9/7) کودک 83 در میان از این که بودند مبتال گوناگون

شتها کاهش به منجر بیماریها به ابتال آنجائیکه از و بود تر  فقر مانند دیگری عوامل طرفی از و شود می کودکان در ا

 به ابتال توان می ، باشند می دخیل عامل این تشدید در نیز منطقه این در بویژه بهداشتی موازین رعایت ،عدم مادی

  تأثیر از حاکی نیز ازتحقیقات بسیاری نتایج .گرفت نظر در تغذیه ء سو بروز بر گذار تاثیر فاکتور یک بعنوان را بیماری

 بیماریهای که زمانی  فر منتظری)باشد. می تغذیه سوء با اسهال به کودک ابتالء دفعات تعداد بویژه ، بیماریها به ابتالء

سهالی ست شایع ماهگی( 24تا  12) غذایی مواد کمبود و ا الغری و کم   می دهد. رخ کودکان در الغری شیوع پیک ا

 (.23)می شوند کودکان در میر و مرگ ( و0-7)عفونی بیماریهای بروز افزایش به منجر دو هروزنی 

با توجه به این که بین وضعیت تغدذیه کودکان و عفونت های گوارشی یک رابطه دو جانبه وجود دارد به  نهایی:نتیجه گیری 

سازمان جهانی بهداشت پیشنهاد  طوری که همدیگر را به شدت تشدید کرده و منجر به افزایش مرگ و میر کودکان می شود.

ساعت اول در بخش های  72تغذیه ای، در هنگام پذیرش و در طول می کند که، غربالگری کودکان بیمار از نظر اختالالت 

ای و غربالگری کودکان مبتال به سوء تغذیه ارزیابی وضعیت تغذیه (.24کودکان به عنوان یک روش استاندارد در نظر گرفته شود )

 ضروری تلقی امری ه تغذیه ایبرای اقدام سریع مداخل و یا در معرض خطر سوء تغذیه بالفاصله بعد از پذیرش در بیمارستان

 .شودمی

 تشکر و قدردانی

بدین وسیله از ریاست محترم دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان، معاونت محترم پژوهشی، ریاست محترم دانشکده پرستاری و 

ارستان و بیم مامایی و مدیرمحترم گروه پرستاری، ریاست محترم بیمارستان آیت اهلل موسوی و سرپرست محترم دفتر پرستاری

همکاران بخش اطفال بیمارستان آیت اهلل موسوی زنجان و شرکت کنندگان محترم و تمامی همکارانی که در این طرح مارا یاری 

 کردند صمیمانه تشکر و قدردانی می کنیم.

 منابع
شکده پرستاری مامایی شهید نشریه دان سال در ایران، 0مروری بر وضعیت سوء تغذیه کودکان زیر ، 1388 مریدی گ ر و فتحی م ب. -[1]
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