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تاریخ پذیرش1313/7/33 :

بررسی اپیدمیولوژیک موارد مرگ مادر در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی
کرمان در سالهای 8811-09
منصوره صافی زاده ،1بتول دامادی ،2حسین صافی زاده

چکیده
مقدمه :بارداری یک پروسه فیزیولوژیک در زندگی هر زن میباشد که در مواردی با مرگ مادر به یک تراژدی ختم میشود .این
در حالی است که در اغلنب موارد مرگ مادر قابل پیشگیری بوده و اجتنابپذیر میباشند .بننررسی مننوارد مننرگ مننادر رخ داده
میتواند به شناسایی عوامل مؤثر بر آن در راستای برنامهریزیهای آتی مؤثر واقع گردد .این ماالهنه بنا هندز ارزینابی و نهیت
موجود و عوامل مسبب مرگ مادر در دانشگاه علوم پزشکی کرمان طراحی و اجرا گردیده است.
روشها :در ای پژوهش مقاهی ،پرونده تمامی مادران فوت شده طی سالهای  1311-13مورد بررسی قنرار گرفنت و براسنا
اطالعات مندرج در پرونده فرم ثبت طراحی شده ،تکمیل گردید .سپس تحلیل دادهها بنا اسنتداده از ننرمافنزار  SPSSنسنهه 17
انجام گردید.
نتایج :طی  3سال مورد بررسی  81مورد مرگ مادر رخ داده است و نسبت مرگ مادر  83/77به ازای صد هزار تولند زننده بنوده
است .میانگی س مادران فوت شده  81/87±7/33سال بوده و پره اکالمپسی شایعتنری علنت مسنتقیم و بیمناریهنای قلبنی
شایع تری علت غیرمستقیم مرگ مادران بود .در تمام مراحل قبل از بارداری ،حی بارداری و پنس از زایمنان منادران فنوت شنده
کاستیهایی وجود داشته است.
بحث و نتیجهگیری :به منظور به حداقل رساندن تهداد مرگ مادران بایند بنه مراقبنتهنای قبنل از بنارداری ،حنی و پنس از
بارداری توجه نمود و درصدد ارتقای کیدیت ای مراقبتها برآمد.
واژگان کلیدی :بارداری ،مراقبتهای دوران بارداری ،مرگ مادر
مقدمه

مسائلی بروز کند که اگر اقدام به موقع و صحیح برای

بارداری یک فرآیند طبیعی در زندگی هر زن میباشد

برطرف نمودن آنها انجام نشود ،میتواند به قیمت از

که نتیجه طبیعی آن تولد فرزند و اضافه شدن عضوی

دست دادن جان مادر تمام شود .اگرچه تعداد بسیار

جدید به خانواده میباشد ،اما در تعدادی از بارداری

زیادی از مادران به علت بارداری و مسائل مرتبط با

ها سرنوشت دیگری رقم میخورد و با مرگ مادر،

آن نمیمیرند ،عده زیادی از آنان دچار ناتوانیها و

یک تراژدی به وقوع میپیوندد .هر چند بارداری یک

مشکالت جسمی میشوند که در سالهای بعد گریبان

پروسه فیزیولوژیک میباشد ،اما ممکن است در سیر

گیر آنها خواهند بود ،از این رو مرگ مادر را به نوک

بارداری یا در مرحله زایمان و پس از آن مشکالت و

قله یخ تشبیه میکنند (.)1،2

 -1کارشناس ارشد ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤ ثر بر سالمت ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 -2کارشناس ،گروه بهداشت خانواده ،معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 -3دانشیار  ،مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سالمت ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
نویسندهی مسئول :حسین صافی زاده
آدرس :کرمان ،انتهای بلوار  22بهمن ،دانشکده پزشکی افضلی پور ،گروه پزشکی اجتماعی
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دوران بارداری یا  22روز پس از ختم حاملگی که به

بدیهی است با تحقق این هدف میبایست افق دید را

علت بارداری و زایمان یا عوارض مرتبط با آنها رخ

گسترش داده و در جهت کاهش بیشتر مرگ مادران

میدهد ( )1و منعکس کننده وضعیت سالمت عمومی

برنامهریزی نمود .اگرچه ما توانستهایم در حد قابل

در جامعه بوده ( )3و از آن برای سنجش توسعه

قبول موارد مرگ را کاهش دهیم ،اما الزاماً استراتژی

اقتصادی و اجتماعی کشورها استفاده میشود (.)2

های به کار رفته برای دستیابی به این هدف ممکن

امروزه تأثیر عوامل اجتماعی -اقتصادی بر سالمت

است برای کاهش بیشتر و اهداف آتی مؤثر واقع

مادران مشخص شده است و مواردی همچون فقر،

نشوند ،از این رو ارزیابی وضعیت موجود و شناسایی

سواد اندک یا بیسوادی ،سوء تغذیه و وضعیت

عوامل تأ ثیر گذار بر مرگ مادران در شرایط فعلی

اجتماعی پایین زنان به عنوان عوامل زمینهساز مرگ

ضروری به نظر میرسد .هدف از انجام مطالعه

مادران مطرح میباشند ( .)5در باب اهمیت سالمت

حاضر ،بررسی موارد مرگ مادر رخ داده در جمعیت

مادران همین بس که انجمن حقوق بشر سازمان ملل

تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان میباشد تا

به موضوع مرگ مادر نه از دید توسعه جوامع ،بلکه از

نتایج حاصل از آن در برنامهریزیهای آینده به منظور

منظر حقوق بشر مینگرد (.)6

تأمین سالمت بیشتر در مادران استفاده شوند.

در عین حال واقعیت این است که اکثر مرگها و
ناتوانیهای ناشی از بارداری و زایمان اجتنابپذیرند

مواد و روشها

و برای آنها راه حلهای شناخته شده پزشکی وجود

در این مطالعه مقطعی ،پرونده تمامی مادران فوت

دارد ،لذا چالش موجود ناشی از تکنولوژی نمیباشد،

شده در اثر عوارض مامایی ،حاملگی ،زایمان یا در

بلکه عمدتاً به علت عوامل استراتژیک و سازمانی

دوره نفاس در سالهای  1388-91در جمعیت تحت

است ( .)7لذا تا حد بسیار زیادی به مداخلههای

پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان مورد مطالعه و

هدفمند سالمت اعم از برنامههای پیشگیری و

بررسی قرار گرفتند .طبق نظام کشوری مراقبت مرگ

اقدامات درمانی حساس میباشد ( .)3به همین دلیل

مادری ،به دنبال وقوع هر مورد مرگ مادر ضمن

هدف پنجم از اهداف توسعه هزاره سوم ،موضوع

ارسال گزارش فوری آن به معاونتهای بهداشتی و

سالمت مادران را مدنظر قرار داده است و براساس آن

درمانی دانشگاهها ،ظرف مدت 7-11روز پس از

باید تا سال  ،2115مرگ و میر مادران در نقاط

وقوع مرگ مادر ،تیم پرسشگری به محل زندگی

مختلف دنیا به میزان  %75نسبت به سال  1991کاهش

متوفی اعزام گردیده و عالوه بر بررسی مستندات

یابد .جمهوری اسالمی ایران از جمله کشورهایی

مربوط به سوابق بهداشتی مادر (قبل از بارداری و

است که توانسته با طراحی برنامهها و اقدامات مؤثر

حین بارداری) و همچنین خدمات درمانی ارائه شده؛

قبل از سال  2111به این هدف نائل شود و میزان

با اطرافیان مادر و پرسنل بهداشتی و درمانی که

مرگ مادر را از  121مورد (به ازای صد هزار تولد

مسئولیت مراقبت و ارائه خدمت به مادر را بر عهده

زنده) در سال  1991به  21مورد (به ازای صدهزار

داشته اند ،نیز مصاحبه به عمل آمده و کلیه اطالعات
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مرگ مادر عبارت است از فوت مادر باردار طی

تولد زنده) در سال  2111کاهش دهد (.)8
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الزم جمعآوری میگردد ( .)1سپس در کمیته مرگ

مادر و سایر افراد در فرمهای مربوطه ثبت گردیدند.

مادر که در سطح مدیریت ارشد دانشگاهها برگزار
گرفته و نتایج کمیته به وزارت بهداشت درمان و

طی  3سال مورد بررسی 28 ،مرگ مادر باردار رخ

آموزش پزشکی اعالم و نتیجه نهایی از طرف وزارت

داده است و با توجه به تعداد  118795مورد تولد

متبوع به دانشگاه مربوطه ارسال میگردد .فرم ثبت

زنده در این دوره ،نسبت مرگ و میر مادران MMR

داده ،مواردی از قبیل مشخصات دموگرافیک شامل:

) 23/57 )Maternal Mortality Ratioمورد به

سن ،میزان تحصیالت ،شغل ،وضعیت اجتماعی-

ازای صدهزار تولد زنده بود .میانگین (±انحراف

اقتصادی (براساس وضعیت مالکیت محل سکونت،

معیار) سن مادران فوت شده ( 28/25 )±7/13سال

پوشش بیمه ،منطقه محل سکونت ،شغل متوفی و

بوده و بیشترین موارد مرگ مادر ( )%39/3در گروه

همسر) ،مسائل مرتبط با بارداری مادر از مرحله قبل

سنی  21-22سال رخ داده است .جوانترین مادر

از بارداری تا پس از زایمان بود .با مراجعه به

فوت شده  16سال و بزرگترین آنها  21سال سن

معاونته ای بهداشتی و درمانی دانشگاه با بررسی

داشتند 16 .نفر ( )%57/12از مادران در مناطق شهری

دقیق پروندههای مرگ مادر اطالعات مورد نیاز از

ساکن بودند 23 ،نفر( )%82/1خانهدار بودند .تنها یک

پروندهها استخراج میشد .بعد از استخراج دادهها و

چهارم مادران تحصیالت باالتر از دیپلم داشتند.

خالصهسازی ،تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار

همچنین از نظر وضعیت اقتصادی -اجتماعی نیز

 SPSSنسخه  17انجام گردید .کلیه موارد استخراج

حدود  21درصد از مادران ( )%39/3در طبقه ضعیف

شده از پروندهها به صورت محرمانه ،بدون ذکر نام

قرار داشتند (جدول .)1

جدول  :1مشخصات دموگرافیک مادران فوت شده
متغیر
گروه سنی

محل سکونت

سطح تحصیالت

شغل

وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی

991

تعداد

درصد

>22

9

3/15

22-24

99

31/21

21-21

3

92/59

32-34

1

29/43

≥31

5

21/22

شهر

91

15/94

روستا

92

42/61

بیسواد

3

92/59

ابتدایی

5

21/22

راهنمایی یا متوسطه

94

12/22

دانشگاهی

4

94/21

خانهدار

23

62/92

شاغل

1

95/12

ضعیف

99

31/21

متوسط

91

15/94

خوب

9

3/15
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میگردد ،هر یک از موارد مرگ مادر مورد بحث قرار

نتایج
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دادهاند و  7مادر ( )%25سابقه  2بارداری یا بیشتر

نفر ( )%92/9مراقبتهای دوران بارداری انجام شده

داشتهاند .در مادرانی که تجربه بیش از یک بارداری را

بود و  23نفر ( )%82/1این مراقبتها را به طور کامل

داشتهاند %27/8 ،از موارد فاصله بین دو بارداری آخر

دریافت کرده بودند 25 .نفر ( )%92/3از مادران در

کمتر از  2سال بوده است .در  22مورد ()%85/7

طول دوره بارداری نیاز به خدمات درمانی پیدا کرده

بارداری به صورت خواسته و با تمایل مادر بوده است

بودند.

و در ضمن  8مادر ( )%28/6نیز قبل از شروع بارداری

 5مادر در طی بارداری و  23مورد نیز پس از زایماان

دارای بیماری زمینهای بودهاند .در عین حال هیچ یک

فوت نمودهاند ،که در  12مورد ،مرگ پس از زایماان

از مادران قبل از بارداری از روش جلوگیری از

طبیعی رخ داده است .همچنین زماان مارگ از هماان

بارداری استفاده نمیکردند .از کل مادران فوت شده

 22ساعت اول پس از زایمان تا  35روز بعد متفاوت

مورد بررسی تنها  2نفر مراقبتهای قبل از بارداری را

بوده است (جدول.)2

جدول  :2خصوصیات مرتبط با بارداری و مرگ مادران فوت شده
متغیر
تعداد بارداری

فاصله بارداری از زایمان قبلی (سال) ()n= 96

انجام مراقبتهای دوران بارداری

نوع زایمان ()n= 23

محل فوت

زمان فوت

زمان فوت پس از زایمان (روز) ()n= 23

تعداد

درصد

9

1

32/94

2

6

26/15

3

4

94/21

≥4

5

21/22

≥2

1

25/56

<2

93

52/22

بلی

21

12/61

خیر

2

5/94

طبیعی

94

12/65

سزارین

1

31/93

بیمارستان

24

61/59

در بین راه

4

94/21

قبل از هفته 22

2

5/94

قبل از زایمان

3

92/59

بعد از زایمان

23

62/91

≥9

99

45/63

2- 94

5

32/43

91- 31

1

29/54

از نظر علت مرگ ،علل مستقیم مسئول  %61/7و علل

علاال مسااتقیم و بیماااریهااای قلباای در بااین علاال

غیرمستقیم هم مسبب  %35/7از موارد مرگ بودناد و

غیرمستقیم بیشترین علت گزارش شده مارگ ماادران

در یااک مااورد ( )%3/6نیااز علاات ناشااناخته بااود.

بودند (جدول.)3

پره اکالمپسی  /اکالمپسی به دنباال باارداری در باین
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 9مورد از این موارد مرگ به دنبال بارداری اول رخ

دریافت نموده بودند .اما پس از وقوع بارداری در 26
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بررسی موارد مرگ مادر در دانشگاه علوم پزشکی کرمان

جدول  :3توزیع فراوانی علل مستقیم و غیرمستقیم مرگ در مادران مورد بررسی
علت مرگ
مستقیم

خونریزی

3

95/11

پره اکالمپسی  /اکالمپسی

1

31/21

عفونت

4

23/13

آمبولی

4

23/13

جمع

95

922

بیماریهای قلبی عروقی

1

12/22

بیماری اتوایمیون

2

22/22

بیماری کبدی

2

22/22

تاالسمی

9

92/22

جمع

92

922

ناشناخته

9

3/1

در رابطه باا کاساتیهاا و نقاایص اساتخراج شاده از

عالئم خطر و نیز تأخیر در ارائه خدمات مورد نیاز در

پروندههای مادران فوت شده میتوان به بیتاوجهی و

هر دو حوزه بهداشت و درمان اشااره نماود (جادول

حسااس نبودن ماادر و خانواده به مراجعه باه موقاع،

.)2

جدول  :4کاستیهای استخراج شده از پرونده مادران فوت شده
فراوانی

نوع کاستی
بی توجهی و حساس نبودن مادر و خانواده به عالئم خطر دوران بارداری

92

تأخیر در مراجعه به موقع مادر باردار به علت سهل انگاری مادر و خانواده

93

تأخیر در ارائه خدمات مورد نیاز مادر

91

تأخیر در ارجاع به موقع و صحیح توسط کادر بهداشتی ،ماما و پزشک

99

عدم ارائه خدمات الزم و کافی به مادران ارجاع شده به بیمارستان

93

اشکال در تشخیص توسط کادر درمان در بیمارستان

6

وجود مشکالتی در زمنیه بیهوشی در بیمارستان

3

عدم وجود تجهیزات کافی و مناسب در بیمارستان

5

بحث

های اخاایر به حاادود  21در  111هاازار تااولاااد

در این مطالعه نسبت مرگ و میر مادران  23/57مورد

زناده کاهش یافته است ( .)8بر این اسااس شااخص

به ازای صدهزار تولد زنده برآورد شد که از شاخص

مرگ مادر در ایران در بین کشورهای در حال توسعه

کشوری ( 21در  111هزار تولد زنده) بیشتر میباشد.

بهبود چشمگیری داشته و به کشورهای توساعه یافتاه

به طور کلی در ایاران به دنبال تغیایرات اجتاماعی و

نزدیااک تاار شااده اساات ( ،)11اگاار چااه هنااوز بااا

اقتصادی در دهههای اخایر شاهد کاهش مرگ مااادر

کشااورهایی نظیاار سااوئد ( )11و دانمااارک (( )12بااا

میباشیم ،به طاوری کاه از  255ماورد باه ازای 111

 MMRکماتر از  11به ازای 111هزار تولد) و هلناد

هزار تولد زنده در سال  1972به  37/2در  111هازار

(( )13بااا  MMRکمتاار از  15بااه ازای 111هااازار

تاولاد زناده در ساال 1996رسیاده ( )9و در سااال

تاولد) فاصله دارد .میااانگاین سانی مادران فاوت
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غیرمستقیم

تعداد

درصد

بررسی موارد مرگ مادر در دانشگاه علوم پزشکی کرمان

منصوره صافی زاده و همکاران

 21سال قرار داشتند .میانگین سنی مادران فوت شاده

مادران فوت شده از روشهای پیشگیری از بارداری

در کشورهای مختلاف و باا شارایط متفااوت تقریبااً

میباشد و این موضوع در مورد مادران با بیماری

مشابه است ،در کشورهای مکزیاک  ،)12( 28/6غناا

زمینهای قبل از بارداری ،مادران دارای سن پایین و یا

 ،)15( 29/3هلند  )13( 31/9و در مطالعه مهارلویی و

باال هنگام بارداری ،مادران با حاملگیهای متعدد ،یا

همکااران در ایااران  29/9ساال ( )16بااوده اساات .از

موارد بارداری با فاصله دو سال کمتر از بارداری قبلی

طرف دیگر  %29مادران فوت شده در مطالعه حاضار

نیز صدق مینمود .این در حالی است که رعایت

در گروههای سنی با خطر باال (زیر  18سال و بااالی

تنظیم خانواده به عنوان یک مداخله مؤثر در پیشگیری

 35سال) بودهاند .ثابت شده است بارداری در سانین

از بسیاری از مرگهای اجتنابپذیر در مادران شناخته

پایین و باال با افزایش خطار وقاوع عاوارض ،هماراه

شده است ( .)5در ضمن باید به این نکته نیز توجه

میباشد و تهدید کننده سالمت مادر مایباشاد (-19

داشت که تنها  2نفر از مادران فوت شده ،مراقبت

 .)17با توجه به سطح تحصیالت مادران فوت شاده،

های قبل از بارداری را دریافت کرده بودند .با توجه

عاادم اشااتغال و قاارار داشااتن آنهااا در وضااعیت

به عدم مراجعه مادران برای دریافت مشاوره و

اجتماعی -اقتصادی نه چندان مطلوب ،به نظر میرسد

مراقبت قبل از بارداری ،نمیتوان انتظار داشت که آن-

در مجمااوع مااادران فااوت شااده از جایگاااه مناسااب

ها از خدمات پیشگیری از بارداری به نحو مؤثری

اجتماعی و اقتصادی برخاوردار نباودهاناد و ایان در

بهرهمند بودهاند .اما از نظر مراقبتهای دوران

حالی است که در مطالعات متعدد عوامال اقتصاادی،

بارداری 26 ،نفر این مراقبتها را دریافت کرده بودند.

اجتماعی و نابرابریهایی که در این زمینه وجود دارد

اگرچه پوشش مراقبتهای دوران بارداری و کمیت

به عنوان عوامل خطر احتمالی مرتبط با مرگ ماادران

آنها در مااادران فوت شده در حد قاابال قباول

مطرح شدهاند ( .)18،21،21بر همین اساس تاجیک و

میباشد ،بررسی پارونده ماادران فوت شده نشان

همکاران مرگ مادر را مصداق بایعادالتی محساوب

میدهد که از جمله عوامل تأثیرگذار در مرگ مادران،

نمودهاند (.)22

بیتوجهی و حساس نبودن مادران و یا خانوادههای

در بین مادران فوت شده 9 ،نفر بارداری اول را تجربه

آنها به عالئم خطر بارداری و عدم مراجعه به موقع

کرده بودند و  7نفر نیز سابقه  2بارداری یا بیشتر را

بوده است ،در متون موجود در این زمینه موضوع عدم

داشتهاند .این در حالی است که بارداریهای اول و

مراجعه به علت سهلانگاری و بیتوجهی مادر و یا

بارداریهای متعدد به عنوان بارداریهای پرخطر

خانواده ،تحت عنوان تأخیر نوع اول نامیده میشود

معرفی شدهاند ( .)13،23،22در ضمن در  5مورد

( .)25به نظر میرسد مراقبتهای دوران بارداری

( )%27/8از مادران ،فاصله بارداری اخیر با زایمان

دریافت شده توسط مادران صرفنظر از کمیت،

قبلی کمتر از  2سال بوده است .در حالی که مهارلویی

حداقل از نظر کیفیت آموزش و آگاهی دادن به مادران

و همکاران در فارس فاصله کمتر از  2سال بین دو

در مورد مسائل مرتبط با بارداری و همچنین حساس

بارداری را  %21/2گزارش نمودهاند (.)16

سازی آنها موفق نبودهاند .آنچه مسلم است این است
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شاده  28سال بوده و اغلب آنها در گروه سانی -22

از جمله نتایج قابل تأمل در این مطالعه عدم استفاده

بررسی موارد مرگ مادر در دانشگاه علوم پزشکی کرمان

منصوره صافی زاده و همکاران

کافی نیست و کیفیت مراقبتهای بهداشتی نیز در

ماادران با خطر باال تا زمان پایدار شدن وضعیت

حفظ سالمت آنها نقش مهمی دارد ( .)5نکته حائز

جسمی آنها مراقبتها ادامه یابد .نتایج بررسی

اهمیت دیگر ،این است که انتظار میرود یک مراقبت

پرونده مادران فوت شده ،مواردی از اشکال که در

با کیفیت و مفید ،مشکالت را در مادر به درستی

بیمارستانها وجود دارد ،نظیر تأخیر در شناسایی

تشخیص داده و متناسب با نیاز ،خدمت الزم را به

مشکالت مادر و یا تأخیر در ارائه خدمات مورد نیاز

موقع ارائه داده و یا در زمان مناسب بیمار را ارجاع

مادران را نشان داد .این نوع تأخیر که شامل تأخیر در

دهد .اما براساس نتایج حاصل از این مطالعه (جدول

دریاافت مداخاالت مؤثر میباشد به عنوان نوع سوم

 ،)2در بیش از نیمی از مادران فوت شده خدمت ارائه

تأخیر در مرگ مادر شناخته میشود ( .)25شواهد

شده با تأخیر همراه بوده و در  %21موارد نیز ارجاع

موجود در این زمینه نشان میدهند که در بیمارستانها

مادر به سطح باالتر با تأخیر صورت گرفته است .این

عوارض ایجاد شده در مادران به طور کافی مدیریت

نوع تأخیر تحت عنوان تأخیر نوع دوم شناخته شده

نشده و مراقبتها در زمان الزم ارائه نمیشود (.)27

است و به علت اشکال در کیفیت مراقبتها ،تأخیر در

نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد که علل مستقیم

شناخت و درمان عوارض تهدید کننده حیات رخ داده

بیش از علل غیرمستقیم ( %61/7در مقابل )%35/7

و به طور مستقیم با مرگ مادر در ارتباط است (.)25

مسبب مرگ مادران باردار بودهاند و در بین علل

از یافتههای مهم این مطالعه ،رخداد مرگ  23مادر

مستقیم نیز پره اکالمپسی و در بین علل غیرمستقیم

( )%82/1در مرحله پس از زایمان میباشد و اغلب

نیز بیماریهای قلبی شایعترین عوامل بودهاند.

آنها ظرف روز اول پس از زایمان فوت نمودهاند.

 Igwegbeو همکاران نیز در نیجریه سهم علل

مهارلویی و همکاران در استان فارس مرگ پس از

مستقیم را  %62/5و علل غیرمستقیم را  %35/5و پره

زایمان را در  %71مادران گزارش نموده است

اکالمپسی را با  %25شایعترین عامل مستقیم گزارش

( Khumathem ،)16و همکاران زمان مرگ %71

نمودهاند ( Obiechina .)28و همکاران نیز در مطالعه

ماادران ماورد بررسی را پس از زایامان ذکر نموده

خود ،شایعترین علات مرگ مادران ( )%27را پره

است ( .)26به طور کلی مشخص شده است که اکثر

اکالمپسی ذکر کردهاند ( .)2البته در مطالعات دیگری

موارد مرگ مادران در زمان زایمان و یا مدت کوتاهی

که در استانهای فارس و آذرباایجان غاربی انجام

پس از آن اتفاق میافتد و اغلب ایان مرگها در 22

شده است ،خوناریزی به عنوان شایاعترین علت

ساعت اول پس از زایمان رخ دادهاند و در منابع نیز

مساتقیم مارگ مادران مورد بررسی گزارش شده

بیشترین مرگ مادران پس از زایمان را به این زمان

است ( .)16،22شواهد موجود نشان میدهند که در

نسبت دادهاند ( .)5نکته حائز اهمیات دیگر مرگ

حالی که در کشورهای در حال توسعه بخش عمدهای

بیش از  %21مادران در فاصله بین روز  15تا  22پس

از موارد مرگ مادران ( )%81به پنج علت خاونریزی،

از زایامان میباشد ،لاذا بااید تاأکید نامود کااه

عفونت ،سقط غیرایمن ،فشارخون باال و زایمان

مراقبتهای پس از زایمان را نباید محدود به سااعات

سخات نسبات داده میشاود ( )5،26و در باین ایان
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که صرف دریافت مراقبت توسط مادران به تنهایی

و روزهای اول پاس از زایامان نمود و الزم است در
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بررسی موارد مرگ مادر در دانشگاه علوم پزشکی کرمان

میباشد ( ،)23،26،29،31اما در کشورهای توسعه

مرگهای مورد بررسی و با توجه به این که علل مرگ

یافته و کشورهای با مرگ و میر پایین مادران ،علت

مادر در مناطق مختلف کشور میتواند متفاوت باشد

عمده مرگ مادران پره اکالمپسی میباشد (.)13،31

( )28تعمیم نتایج باید با احتیاط باشد.

در مورد علل غیرمستقیم نیز در کشورهای در حال
توسعه عمدتاً کم خونی با مرگ مادران در ارتاباط

نتیجهگیری

میباشد ( ،)2،28،29ولی در کشورهای توسعه یافته

ایران توانسته است در کاهش مرگ و میر مادران به

بیماریهای قلبی در صدر عوامل غیرمستقیم میباشند

نتایج مطلوبی دست یابد و حتی قبل از سال  2115به

( .)13براساس نتایج حاضر به نظر میرسد الگوی

هدف پنجم از اهداف هزاره سوم نائل شود .اما این

مرگ مادران در ایران بیشتر به الگوی کشورهای

پایان کار نیست ،بلکه باید با شناخت علل مهم مؤثر

توسعه یافته شباهت پیدا کرده است که در مطالعات

بر مرگ مادر و شناسایی کاستیها و نقاط ضعف در

دیگر نیز به آن اشاره شده است (.)11

برنامههای موجود در سالمت مادران زمینه را برای

در کنار تمام موارد گفته شده ،نباید از عوامل

کاهش هرچه بیشتر موارد مرگ مادر فراهم نمود.

اجتماعی مؤثر بر سالمت نیز غفلت نمود .این عوامل

آنچه مسلم است این که تمامی استراتژیها و برنامه-

نظیر بی سوادی ،فقر ،سوء تغذیه ،وضعیت اجتماعی-

هایی که تاکنون تدوین و اجرا شدهاند شاید برای

اقتصادی ،مکان سکونت و  ...با سالمت مادران ارتباط

رساندن ما به وضعیت فعلی مناسب بودهاند ولی برای

داشته ( )5 ،21و بدون شک بدون بهبود این شرایط،

دستیابی به اهداف بزرگتر کافی نیستند و باید به فکر

کاهش مرگ مادران تا حداقل ممکن امکانپذیر

تدوین استراتژیهای جدید بود.

نخواهد بود (.)22
این مطالعه با استفاده از دادههای ثبت شده در پرونده

تشکر و قدردانی

مادران فوت شده ،انجام شده است .لذا علیرغم تالش

این مقاله حاصل پایاننامه دوره عالی بهداشت عمومی

در جهت رفع نواقص مدارک موجود ،محدودیتهای

( )MPHنویسنده اول میباشد .از کلیه همکاران

مطالعات مبتنی بر دادههای ثانویه همچنان وجود دارد.

شاغل در حوزههای بهداشت و درمان دانشگاه علوم

از محدودیتهای دیگر این مطالعه ،عدم دسترسی به

پزشکی کرمان که در انجام این پژوهش همکاری

اطالعات کل مادران فوت شده در استاان کارمان

داشتهاند ،تشکر و قدردانی میگردد.
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Abstract
Background: Pregnancy is a physiological process in any women's life, but in some cases it
might be ended in maternal death tragedy. However, most cases of maternal deaths are
preventable. Reviewing maternal death cases, for the purpose of identifying the related factors
is beneficial for future planning. The aim of this study was to assess the current statuses of
maternal death and its causing factors in hospitals affiliated to Kerman University of Medical
Sciences.
Methods: In this cross-sectional study, all cases of maternal deaths during 2010 to 2012 were
studied and a designed data entry form was completed for each case. Data analysis was done
through SPSS17.
Results: During the 3 years of study, 28 maternal deaths had occurred and the ratio of
maternal death was calculated as 23.57 per 100000 live births. Preeclampsia was the most
common direct cause and heart disease was the most common indirect cause of maternal
deaths. Maternal deaths were related to shortcomings in all stages of before pregnancy, during
pregnancy and post partum period.
Conclusion: In order to minimize the number of maternal deaths, more attention should be
paid to the quality of maternal care before pregnancy, during pregnancy and in post partum
period.
Keywords: Pregnancy, Prenatal Care, Maternal Mortality
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