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چکيده
مقدمه
روند بارداري و زايمان يکي از آسيبپذيرترين مراحل زندگي زنان است که حفظ و نگهداشت سالمت آنان در
اين برهه الزامي مينمايد .مرگ يک مادر ،يک زن جواني که اميدها و آرزوهايي براي يک زنددگي شداد دارد
قبل از آنکه آرزوهايش به حقيقت بپيوندد ،بهمنزله يک فاجعه غيرقابلتصور است .آثار کوتاهمدت و درازمدت
اين رويداد تلخ بر روي فرزندان ،همسر ،خانواده و جامعه و تيم پزشدکي درگيدر در مراقبدت او در آن برهده،
غيرقابلاندازهگيري است.
بر اساس گزارش جديد سازمان بهداشت جهاني ،موفقيتهاي چشمگيدري در زمينده کداهش مدرگ مدادران
داشتهايم که در آن ايران با کاهشي معادل  08درصد در ميزان مرگ مادران ،سومين کشدور موفد در ايدن
زمينه در دنيا بوده است .بهبود شاخصها به معناي خط پايان تالشها و برنامهريزيها براي ارتقاي سدالمت
مادران و نوزادان نيست و بهمنظور ارتقاي کيفي خدمات ميبايست از طريد رويکدردي مناسدب مدادران در
معرض خطر را شناسايي و از بروز عوارض و مرگومير آنها جلوگيري کرد .جهت دسترسي به اين مقصدود،
تبيين استانداردهايي الزامي مينمايد که کمتر بدانها پرداخته شده است.
روششناسي
در ابتدا موارد مرگ سهساله  3138-3100کشوري با استفاده از معيارهاي نظامهاي مراقبت مرگ مادري در
کشورهاي موف در کاهش مرگ مادران (انگليس ،اسکاتلند) مورد تجزيهوتحليل مجدد قرار گرفت.
نهايتاً با بررسي جزءبهجزء اشکاالت موجود ،پيشنهادهايي که ميتواند منجر به مدداخالت مدثثرتر در بهبدود
نظام فعلي مراقبت کشوري مرگ مادري در ايران گردد ،ارائه شد.
يافتهها
از تعداد  313مورد مرگ مادري گزارششده بر اساس اطالعات جمعآوريشده در اداره سالمت مادران038 ،
مورد در اين پروژه گزارش شده است که از اين تعداد  83/1درصد مرگ به دليل علل مستقيم بدوده اسدت و
 11/7درصد غيرمستقيم و  5درصد نامعلوم بوده است.
ميزان مرگ مادران بر اساس نظام مراقبت مرگ مادري و مواليد سهساله ( 3100-3138ثبتاحدوال) تقريبداً
معادل  31در صد هزار مواليد زنده بوده است که از اين ميزان بر اساس اين گزارش:
مرگ به علل مستقيم معادل  31/4در صد هزار مواليد زنده است .ميزان مرگ مادر به دليل علل غيرمستقيم
معادل  7/4در صد هزار مواليد زنده است .موارد نامشخص هم در سده سداالنه  3100-3138معدادل  3/3در
صد هزار مواليد زنده است 3/3 .در صد هزار موارد هم  Missing Dataبوده است.

از اين تعداد مرگ ،در موارد علل مستقيم ،حدود  34درصد موارد به دليل خونريزيهاي زايماني است کده از
اين ميزان  33/3درصد آنها مربوط به خونريزي پس از زايمان است ،معادل  5/3درصد هزار مواليد زنده بده
دليل خونريزيهاي زايماني بوده است که  4/14درصد هزار مورد مرگ مادران به دليل خونريزيهاي پس از
زايمان بوده است .از اين موارد مستقيم 33/8 ،درصد مربوط به موارد پره اکالمپسدي اکالمپسدي بدوده اسدت
معادل  1در صد هزار مواليد زنده مرگ مادران به دليل پره اکالمپسي اکالمپسي بوده اسدت .علدت سدوم در
موارد مستقيم مرگ مادر سپسيس است که 5/1درصد است که از اين موارد  1/3درصد مربوط به زمان پدس
از زايمان است که معادل  3/3در صد هزار مرگ مادر است.
در موارد غيرمستقيم :بيماريهاي قلبي و عروقي 38( ،درصد) معدادل  3/3درصدد هدزار مدورد مدرگ مدادر،
فشارخون مزمن ( 8/43درصد هزار مواليد زنده) بيماريهاي کليوي (معادل 8/18درصد هدزار مواليدد زندده)
علل اول تا سوم مرگ مادر هستند.
بحث و نتيجهگيري
ازجمله پيشنهادها در خصوص اين طرح ،استفاده از نرمافزار اين پروژه در بررسي موارد مرگ مادران در نظام
کشوري مراقبت مرگ مادري ميتواند باکمي سازي نظام مذکور به کاهش موارد مرگ و کيفي سدازي نظدام
ارائه خدمات و تصميم سازيهاي مستند بر شواهد کمک کند.
استقرار مشاوره قبل از بارداري و ارائه خدمات موردنظر در اين امر ميتواند به کاهش حاملگيهاي پرخطدر و
برنامهريزي آگاهانه در جهت فرزند آوري کمک بيشتري نمايد.
كليدواژه :مرگومير ،نوزادان ،مادران ،کاهش مرگ ،ايران.

