
سال شهرستان بجنوردهاي مادران و كودكان در مرگ كودكان زيريكثيركيفيت مراقبتأت

 گروه خدمات بهداشتي، دانشكده بهداشت وانستيتو تحقيقات بهداشتي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات ،دانشيار: ∗∗∗∗دكتربهمن نيكپور
 درماني تهران -بهداشتي

 درماني مشهد-دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي،  عموميپزشك: دكترحميدرضا بهرامي طاقانكي

                                                                                                                                        فصلنامه پايش
105-111 صص1382 شماره دوم بهار دوم                                                                             سال 

21/10/1381:     تاريخ پذيرش مقاله

چكيده
سال در  در مرگ كودكان زيريك،هاي مادران در دوران بارداري و شيرخوارانثير كيفيت مراقبتأهدف از اين مطالعه شناخت ت

. بودها ودرنهايت كاهش مرگ شيرخوارانه راهكارهايي مناسب جهت باال بردن كيفيت مراقبتيشهرستان بجنورد، و ارا
سالي كه از سه سال قبل از مطالعه ساكن بجنورد بودند در كودكان زيريك) Case-control( صورت مورد شاهدي همطالعه ب
عنوان مورد در منطقه فوت نمودند كه به) 1/1/80 تا 1/1/79 ( 1379سال در طي سال  كودك زيريك150مجموعاً . انجام گرفت
.ن شاهد انتخاب شدند كودك به عنوا450ودر مقابل 

 درماني، اطالعات موجود -هاي بهداشتي مراكز بهداشتي از طريق پرسشنامه، مصاحبه با والدين، مراجعه به پرونده نيزهاداده
.در ادارات ثبت احوال شهرستان، زايشگاه و تسهيالت زايماني جمع آوري گرديد

به تنهايي ) 3 شمارهجدول(قبت دوران بارداري نه تنها هر كدام از فاكتورها نتايج حاصله نشان داد كه در مورد كيفيت مرا
.)P=000/0(دار در كل شهرستان با مرگ كودكان ارتباط داشتندطور معنيهبلكه مجموع فاكتورهاي خدماتي ب

داري با مرگ وع ارتباط معني در مجم نيز و به تنهايي از خدماتيك هر ، شيرخواران از كيفيت مراقبت در مورداز طرف ديگر
. )P=0001/0(شيرخوار در سال اول تولد داشتند

وجود اين مشكل ضرورت پايش خدمات و ارزشيابي آن را در توان چنين نتيجه گرفت كه شده ميبا توجه به مطالب ذكر
.كندمنطقه ايجاب مي

 مرگ ، مراقبت،كيفيت:هاواژهكليد

 گروه ، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهرانالب اسالمي، خيابان قدس، خيابان پورسينا، خيابان انق: نويسنده اصلي∗
14155–6446خدمات بهداشتي، صندوق پستي 

6112533: تلفن
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مقدمه
 زمينههاي اخير درهايي كه در سال پيشرفتباوجود

پزشكي و بهداشت حاصل شده ولي هنوز هم ساالنه تعداد 
سف أت. كنندسالگي فوت ميزيادي از كودكان جهان قبل از يك

كه بيشتر اين كودكان متعلق به كشورهايي در حال بارتر آن
ها رشد هستند و اين در حالي است كه تعداد زيادي ازاين مرگ

.ا امكانات فعلي قابل پيشگيري استب
ــه ــال  در مطالع ــين س ــه ب ــاي اي ك 29 در 1995–98ه

، شيرخوار صورت گرفت   46171بيمارستان در آرژانتين بر روي      
ــرگ   ــت مـ ــترين علـ ــود  ،بيشـ ــد بـ ــام تولـ ــم هنگـ  وزن كـ

)Low Birth Weight-L. B. W.(. بيشترين عامـل   همچنين
ت كـافي در زنـان بـاردار        خطر براي چنين تولدهايي عدم مراقب     

.]1[بود
ــي  ــه      از طرف ــه  Healthy-startدر برنام ــاوائي ك ــت ه  ايال

ــه ــال   برنام ــود و از س ــيرخواران ب ــرگ ش ــاهش م ــت ك اي جه
 عوامل خطـر جهـت مـرگ شـيرخواران          ، اعمال شد  95-1990

 سـابقه سـقط و      ،هـاي بـارداري ناكـافي     مراقبت: عبارت بودند از  
 خود بيشتر به علـت      ،اي ناخواسته هحاملگي(حاملگي ناخواسته   

 اغلـب   و است عدم آموزش و مشاوره در امر تنظيم خانواده بوده        
.]2[ شده بود نيزمنجر به سقط عمدي

اي و همكـارانش براسـاس مطالعـه     Furquim     از طرف ديگر    
در سن پائولوي برزيل نشان دادند كه بين محل زايمـان وفـوت             

.]3[دكودك ارتباط معني داري وجود دار
 تحت عنوان ارزيـابي     1364اي كه در سال     مطالعه     همچنين  

كيفيت خدمات بهداشتي اوليه در روسـتاهاي آذربايجـان انجـام       
 نشان داد كه باوجود فراهم بودن لـوازم و تجهيـزات فنـي،               ،شد

ين ي پوشش واكسيناسيون در منطقـه پـا   ووضعيت زنجيره سرما  
سـال منطقـه مـؤثر     يـك له در مرگ كودكان زير    أبوده و اين مس   

.]4[بوده است
سـه سـال     (76-79هاي  درشهرستان بجنورد در طي سال    

ــه  ــل از مطالعـــ ــزان ،)قبـــ ــيرخواران ميـــ ــرگ شـــ مـــ
)I.M.R Infant-Mortality-Rate-(60-50 در هـــزار تولـــد 

 در انتهـاي سـال      . اسـت   با روند بطئي كاهش داشته      و زنده بوده 
 زنده بوده كه بـا مقايسـه    در هزار تولد1/50 اين شاخص   1378

 بـه تنهـايي    ، در هـزار كشـور     26 درهزار استان خراسان و      5/33

 شهرستان و Topic of Problem Listزنگ خطري به بزرگي 
.]5[شودمحسوب مياستان 

باتوجه به باالبودن مرگ شيرخواران در منطقه            در مجموع و    
ر حاضـ   اهميت بررسـي   ي،هاي كشور و تفاوت فاحش با شاخص    

 كه ميزان مرگ كودكان زير يـك   اينخصوصه ب ،شودروشن مي 
.  رفاه اجتماعي هر منطقه استوسال نشانه وضعيت بهداشتي 

 كارمواد و روش
Health System Researchاين مطالعه از نوع مطالعـات  

جمعيـت  .انجـام شـد   )Case-control(صورت مورد شاهدي  هو ب 
 كه خانواده آنها طـي      بودندكسالي   كودكان زيري   نيز مورد مطالعه 

.اندسه سال قبل از مطالعه ساكن بجنورد بوده
 كودكان زير يكسال فوت شـده در شهرسـتان از           ،گروه مورد 

 و شدند مي مورد را شامل150 بودند كه    1/1/80 لغايت   1/1/79
 كودكان متولد شده در شهرستان بجنورد بودنـد          نيز گروه شاهد 

ت زايشگاه، تسـهيالت زايمـاني شهرسـتان و         كه براساس اطالعا  
هـاي بهداشـت و ثبـت احـوال در          دفاتر ثبت وقايع حياتي خانـه     

شده گروه مورد بـه دنيـا آمـده و در           همان روز تولد كودك فوت    
 هر كودك مورد سه     ازايبهدر مجموع . حين پژوهش زنده بودند   

يعني (طور تصادفي انتخاب شدند     كودك شاهد با شرايط فوق به     
). مورد150 شاهد درمقابل 450

 كليه كودكاني كه    : عبارت بودند از   معيارهاي ورود به مطالعه   
ها، فوت مادر بعـد از      با احراز شرايطي غير از سوانح و مسموميت       

منظـور از    (اندماهگي و كودكان مهاجر به منطقه فوت نموده       يك
 در 1/1/76هـاي آنهـا از     كه خـانواده    است غيرمهاجرها كودكاني 

ــوده ــدمنطقــه ســاكن ب ــق  نيــزهــاجمــع آوري داده. )ان  از طري
هـاي   به وسيله مصاحبه با والدين، مراجعه به پرونده  و پرسشنامه

بهداشتي و اطالعات موجـود درادارات ثبـت احـوال شهرسـتان،           
الزم بـه ذكـر اسـت       . زايشگاه و تسهيالت زايماني تكميل گرديد     

- يكي از مراكز بهداشتي    كه پرسشنامه قبالً به صورت پايلوت در      
.درماني تكميل و پس از رفع نواقص مورد استفاده قـرار گرفـت             

 نفـر كارشـناس مركـز       4هـا توسـط      تكميل پرسشنامه  همچنين
 جهـت    و بهداشت استان كه آموزش ديده بودند صـورت گرفـت         

 پرسشـگرها بـه دو      ، در جمع آوري اطالعـات     Biasجلوگيري از   
هـاي  سئول تكميل پرسشـنامه    هر گروه م   كهگروه تقسيم شدند    
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حميدرضا بهرامي و پوربهمن نيك ...          هاي مادران و كودكانتأثير كيفيت مراقبت

 كدبنــدي و وارد ،ســپس اطالعــات. گــروه مــورد يــا شــاهد بــود
 و با اسـتفاده     Epi-infoكامپيوتر شد و نهايتاً از طريق نرم افزار         

و در مــواردي تســت  (χ2 و همچنــين Odds-ratioاز شــاخص 
.مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت) دقيق فيشر

هايافته
بـر  ) 1 شـماره  جدول(شتي شيرخواران   كيفيت مراقبت بهدا  
شـده در   اطالعات ارايـه  همانطور كه از    . روي مرگ آنها مؤثر بود    

 فـاكتور در نظـر      12، مشـخص اسـت بـراي كيفيـت        اين جدول 
 كيفيـت   ، مورد يا بيشتر مثبت بـود      9در صورتي كه    . گرفته شد 

 كيفيـت مراقبـت متوسـط و    ، مـورد مثبـت   6-8،مراقبت خوب 
. كيفيت مراقبت ضعيف برآورد شد،ثبت مورد م6كمتر از 

 موضوع12 توزيع فراواني كيفيت مراقبت از كودك بر اساس -1جدول شماره 
شاهد مورد

منفي مثبت *مورد ندارد منفي مثبت
درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

2 7 98 443 47 70 18 27 35 53 بار جهت بل از فوت ماهي يك كودك ق-1
؟كردمراقبت مراجعه مي

13 59 87 391 28 42 42 63 30 45  آيا كودك در بدو تولد واكسينه شده -2
؟است

7 32 93 418 0 0 61 91 39 59  آيا مادر كودك در طول دوران بارداري -3
و بعد از تولد در مورد تغذيه كودك آموزش 

؟ديده است
61 272 39 178 0 0 91 137 9 13  آيا مادر كودك در طول دوران بارداري -4

و بعد از تولد در مورد رشد كودك آموزش 
؟ديده است

18 82 82 368 44 66 40 60 16 24  آيا مادر در مورد كارت منحني رشد -5
؟توجيه شده

3/0 1 7/99 449 44 66 13 19 43 65 نوزاد تشكيل  آيا پرونده بهداشتي براي -6
؟ تحويل مادر شده8 و 7شده و كارت 

5/0 2 5/99 448 44 66 14 21 42 63  آيا در هر نوبت مراقبت، وزن، قد و دور -7
؟گيري شدهسر اندازه

2 10 98 440 47 70 25 38 28 42 آهن و ( آيا داروهاي شاخه بهداشتي -8
؟به مادر تحويل شده) ويتامينمولتي

0 0 100 450 0 0 21 31 79 119 ) ترازوي اطفال و متر( آيا تجهيزات الزم -9
؟در محل كار وجود دارد

1 5 99 445 45 66 15 22 41 62  آيا خصوصيات رشد كودك روي -10
؟منحني رشد ترسيم شده

13 60 87 390 16 24 42 39 58 87  در صورت عدم مراجعه مادر، آيا -11
ز طريق كارمند بهداشتي گيري الزم اپي

؟صورت گرفته
49 220 51 230 44 66 50 75 6 9  آيا مادر قادر به تفسير منحني رشد -12

؟هست

.كرد، جداگانه منظور شده و با ساير موارد محاسبه نشدندماهگي هستند كه چون بسياري از خدمات در مورد آنها صدق نميمنظور، شيرخواران تا يك*
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. نشان داده شده است   2 در جدول شماره      نيز ان كيفيت ميز
4/0 گـروه مـورد و        درصـد از   34شود،  همانطور كه مالحظه مي   

28 گروه شاهد مراقبت ضعيف داشتند و در مقابـل در            درصد از 
مراقبـت  از  گـروه شـاهد     درصـد از   6/93 گروه مـورد و      درصد از 

 در كـل    هـاي حاصـل   نتايج تحليل داده  . اندبرخوردار بوده خوب  
 نشـان داد كـه بـين كيفيـت مراقبـت بهداشـتي        نيـز  شهرستان

دار وجـود دارد   كودك و فوت او در ايـن مطالعـه ارتبـاط معنـي            
)0001/0P< .(         لبته اين ارتباط در مـورد شـهر)0001/0P<(و

 مـورد   6 مورد متوسط وكمتـر از       6-8،مراقبت با كيفيت خوب   
.  مراقبت ضعيف تلقي شدعنوانبهمثبت 

 درصـد  27نتايج حاصل از مطالعه نشـان داد كـه           همچنين  
 گـروه شـاهد مراقبـت بـا          درصد مـادران   2مادران گروه مورد و     
 درصـد  52 نيـز  و) 4 شـماره  جـدول (انـد   كيفيت ضعيف داشته  

 مـادران گــروه شــاهد در رده   درصــد94مـادران گــروه مـورد و   
.مراقبت بارداري با كيفيت خوب قرار گرفتند

 توزيع فراواني سطح كيفيت مراقبت بهداشتي كودك در كل شهرستان-2ه جدول شمار
شاهد مورد

P
درصد تعداد درصد تعداد
94 62 27 6 خوب شهر
3 2 27 6 متوسط
3 2 46 10 ضعيف

0001/0<

100 66 100 22 جمع

94 360 28 36 خوب روستا
6 24 60 51 متوسط
0 0 32 41 ضعيف

0001/0<

100 384 100 128 جمع

6/93 422 28 42 خوب كل شهرستان
6 26 38 57 متوسط
4/0 2 34 51 ضعيف

0001/0<

100 450 100 150 جمع

همچنـين  . دار بودطور جداگانه معنينيز به)>0001/0P(روستا  
ــن داده ــت  بررســي اي ــت مراقب ــه كيفي ــود ك ــانگر آن ب ــا نماي ه

 و متوســــط در مــــرگ شــــيرخوار مــــؤثر بــــوده ضــــعيف
)7074-49/2=95%CI,63/11=Odds-ratio ( و مقايســــــه

دار كيفيت مراقبت بهداشتي خوب و ضعيف نيـز ارتبـاط معنـي           
ــت  ). CI,32/384=Odds-ratio%95=96/84-71/2411(داش

به عبارت ديگر، كيفيت مراقبت، يك عامل مهم در زمينه پيامـد    
.شودمرگ كودك محسوب مي

 قـوي   عامل خطر كيفيت مراقبت مادر در طول بارداري نيز يك         
در اين مطالعـه    . شودبراي كودك در سال اول تولد محسوب مي       

 بـراي   عامـل 12آيـد، بـر مـي   3 شـماره    همانطور كه از جـدول    
عنوان به مورد مثبت يا بيشتر9 احراز  وكيفيت درنظرگرفته شد

 مؤيـد يـك     ، شهرستان ها در كل  نتايج تحليل داده       از طرفي   
دار بين كيفيت مراقبت بهداشتي در طول بـارداري         ارتباط معني 

البتـه ايـن رابطـه      . )P=000/0(و فوت كودك تا يكسالگي است     
 و روســتا )P=001/0(صــورت جداگانــه در مــورد شــهر    بــه

)000/0=P(  ضـمن آن كـه مقايسـه سـطوح         . دار بـود   نيز معني
ين كيفيـــت مختلـــف كيفيـــت مراقبـــت نشـــان داد كـــه بـــ

) CI,65/2=Odds-ratio%95=96/0-43/7(ضعيف و متوسط    
و نيـــــــز بـــــــين ســـــــطوح ضـــــــعيف و خـــــــوب  

)08/57-01/11=95%CI,71/24=Odds-ratio ( ارتبـــــــاط
.دار بودمعني
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 موضوع12 توزيع فراواني كيفيت مراقبت مادر بر اساس -3جدول شماره 
شاهد مورد

*مورد ندارد منفي مثبت *نداردمورد  منفي مثبت
درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

- - 18 73 82 377 - - 55 83 45 67 آيا مادر از بدو حاملگي -1
تحت مراقبت بوده است؟

- - 2 9 98 441 - - 27 41 73 109 آيا براي مادر پرونده -2
ده؟بهداشتي تشكيل ش

- - 6 27 94 423 - - 42 63 58 87  قرص 5آيا مادر از ماه -3
آهن دريافت كرده؟

- - 14 61 86 389 - - 48 72 52 78 آيا آزمايشات دوران -4
بارداري براي مادر انجام 

شده؟
- - 1 5 99 445 - - 21 32 79 118 واكسيناسيون كزاز  آيا -5

مادر انجام شده؟
- - 3 12 97 438 - - 29 43 71 107 مأمور بهداشتي، در  آيا -6

مورد محل زايمان به مادر 
توصيه كرده؟

- - 2 10 98 440 - - 27 41 73 109  آيا در هر نوبت -7
 و فشار خونمراقبت، وزن، 

؟گيري شده اندازهادم مادر
- - 19 86 81 364 - - 55 82 45 68 ر طي مادر د آيا -8

حاملگي افزايش وزن 
طبيعي داشته؟

- - 10 43 90 407 - - 37 56 63 94 مادر براي زايمان  آيا -9
ديده به ماماي دوره
مراجعه كرده؟

79 359 2 7 19 84 45 68 31 46 24 36 در صورتي كه -10
حاملگي مادر در گروه پر 

خطر بوده، آيا مادر توسط 
پزشك معاينه شده؟

- - 68 305 32 145 - - 85 128 15 22 آيا مادر آموزش كافي -11
در مورد خطرات بارداري 

ديده؟
- - 3 12 97 438 - - 28 42 72 108 در مورد  آيا مادر -12

محل زايمان آموزش كافي 
ديده؟

.كرد، جداگانه منظور شده و با ساير موارد محاسبه نشدندميماهگي هستند كه چون بسياري از خدمات در مورد آنها صدق نمنظور، شيرخواران تا يك*
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شگاهيفصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددان

 توزيع فراواني سطح كيفيت مراقبت بهداشتي مادر در كل شهرستان-4جدول شماره 
شاهد مورد

P
درصد تعداد درصد تعداد

5/92 61 58 13 خوب شهر
5/4 3 28 6 متوسط

3 2 14 3 ضعيف

001/0

100 66 100 22 جمع

5/93 362 51 65 خوب روستا
5/4 15 5/19 25 متوسط

2 7 5/29 38 ضعيف

0001/0<

100 384 100 128 جمع

94 423 52 78 خوب كل شهرستان
4 18 21 31 متوسط
2 9 27 41 ضعيف

0001/0<

100 450 100 150 جمع

گيري و نتيجهبحث
 بهداشتي بـا كيفيـت خـوب و قابـل قبـول در              ه خدمات يارا

 سالمتي و كاهش موارد ابتال و مرگ شيرخواران         يتامين و ارتقا  
كه مادران وكودكـان دو قشـر آسـيب         باتوجه به اين  . ثر است ؤم

،ه خدمات به آنها از اولويت خاصي برخوردار استي و ارا  بودهپذير
ت  پـايش و ارزشـيابي آن اهميـ        ،لذا توجه بـه كيفيـت خـدمات       

.زيادي دارد
شده در كشورهاي پيشرفته يا در حـال             غالب مطالعات انجام  

هاي بهداشتي توسعه نيز مؤيد اين نكته است كه كيفيت مراقبت   
و انجام عمليات مراقبتـي عامـل مهمـي در جلـوگيري از مـرگ               

].8 و 7، 6[كودكان در سال اول زندگي است
ن مـرگ شـيرخواران    درمنطقه مورد بحث باتوجه به بـاالبود      

 درهزار در استان خراسـان و       5/33 در مقايسه با     ) درهزار 1/50(
 ايــن مطالعــه صــورت ]5[1378 درهــزار كشــوري در ســال 26

.گرفت

همانطور كه نتايج نشان داد كيفيت خـدمات هـم در مـورد             
مادران باردار و هم در مورد شيرخواران در مرگ سال اول تولـد             

مات هـم بـراي هركـدام از فاكتورهـاي          كيفيـت خـد   . ثر بـود  ؤم
خدماتي به تنهايي و هم مجموع خدمات در شهرستان بجنـورد           
ارتباط معني داري با مرگ شيرخواران در سال اول تولـد نشـان         

فاكتورهايي كه به عنوان كيفيت خدمات درنظرگرفتـه شـد          . داد
 كودكـان و مـادران اسـت كـه          يهـاي مراقبتـ   جزء دستورالعمل 

ـ     نظر مـي  هين كه همه ساده ب    سفانه با ا  أمت خـوبي  هرسـند ولـي ب
لذا براي كـاهش مـرگ كودكـان در منطقـه در            .انداعمال نشده 

كوتاه مدت شناسايي كودكان و مادران در معرض خطر، كنتـرل           
در . توانـد مـؤثر باشــد  و پـايش خـدمات و مشـاركت مـردم مـي     

پارچـه حمـايتي در   هاي واحد و يـك    ايجاد سازمان   نيز درازمدت
هاي همگـاني بهداشـتي در قالـب         ملي و گسترش آموزش    سطح

آموزش عمومي و از نظر مـديريتي پـايش و ارزشـيابي خـدمات              
.كارساز خواهد بود
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