مجله بهداشت و توسعه

مقاله پژوهشی

سال پنجم/شماره  /3پاییز 9315

تاریخ دریافت4931/2/7 :

تاریخ پذیرش4931/6/1 :

بررسی فراوانی سوءتغذیه و عوامل مرتبط با آن در کودکان  2تا  5ساله حاشیه شهر
کرمان در سال 2932

چکیده
مقدمه :شیوع باالی سوء تغذیه و ارتباط آن با میزان میرایی و نقصان رشد جسمانی کودکان از مهمترین مشکالت بهداشت ی در
کشورهای در حال توسعه است .مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی سوء تغذیه و عوامل مرتبط با آن در کودکتان  2تتا  5ستاله
تحت پوشش مرکز بهداش ی -درمانی سعیدی شهر کرمان در سال  4932انجام شد.
روشها :پژوهش حاضر از نوع مقطعی ،توصیفی-تحلیلی بود .تعداد  963نفر از کودکان  2تا  5ستاله مرکتز بهداشت ی -درمتانی
سعیدی در حاشیه شهر کرمان در سال  4932با روش نمونهگیری تصادفی طبقهبندی شده ان خاب شدند .نمایههای تنستنجی در
آنها اندازهگیری و ن ایج با اس فاده از نرمافزار  WHO Anthroاس خراج شد .دادهها با اس فاده از نرم افزار  SPSSنستخه  43و
آزمون مجذور کای و رگرسیون لوجس یک تحلیل گردید.
نتایج 232 :نفر ( 56درصد) از کودکان مورد بررسی دخ ر بودنتد 99 .نفتر ( 3/2درصتد) کتم وزنتی م وستط و شتدید 55 ،نفتر
(45/2درصد) الغری م وسط و شدید و  29نفر ( 6/1درصد) کوتاه قدی م وسط و شتدید داشت ند .در کودکتان بتا وزن کتم تولتد،
فراوانی انواع سوءتغذیه بیش ر بود.
بحث و نتیجهگیری :ن ایج مطالعه حاضر نشان داد که عمدهترین نوع سوء تغذیه در کودکان از نوع خفیف میباشد با توجه بته
این که کمبود تغذیه خفیف نیز کودک را در معرض خطر قرار میدهد ،توصیه میشود کته پزشتکان ختانواده توجته بیشت ری بته
وضعیت تغذیهای این کودکان داش ه باشند تا ب وان از پیشرفت آن به سمت نوع م وسط و شدید پیشگیری کرد.
واژگان کلیدی :کودکان ،رشد ،سوء تغذیه ،کرمان ،شاخصهای تنسنجی
مقدمه

جسمانی ،عدم پیشرفت تحصیلی و کاهش بازده

کودکان آیندهسازان کشور هستند و حصول اطمینان از

کاری بسیار رایج میباشد ( .)2خطر عوارض و مرگ

سالمت ،رشد و تکامل آنها از اولویتهای مهم در

و میر ناشی از کمبود تغذیه در کودکان ،تنها به

همه جوامع میباشد .کودکان نسبت به سوء تغذیه و

کودکانی محدود نمیشود که کمبود تغذیه شدید

بیماریهای عفونی آسیبپذیر هستند که بسیاری از

دارند .در این زمینه طیفی از خطر وجود دارد ،به

آنها را میتوان به طور مؤثر پیشگیری و یا درمان

طوری که حتی کمبود تغذیه خفیف ،کودک را در

نمود ( .)1کودکان به دلیل نیازهای ویژه غذایی جهت

معرض خطر افزایش یافته قرار میدهد (.)3

تأمین رشد ،به طور قابل مالحظهای در معرض ابتالء

ارزیابی رشد و نمو در رابطه با سن و جنس برای

به سوء تغذیه هستند .در کودکان مبتال به سوءتغذیه

تعیین وضع تغذیه کودکان بسیار مهم است و توقف

شیوع اختالالت روحی و روانی ،عقبماندگی رشد

یا کمی سرعت رشد ،یکی از عالیم محروم بودن از

 -1استادیار ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،پژوهشکده آیندهپژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 -2پزشک عمومی ،دانشکده پزشکی افضلی پور ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
نویسندهی مسئول :حبیبه احمدی پور

Email: ahmadipour@kmu.ac.ir

آدرس :کرمان ،انتهای بلوار  22بهمن ،دانشکده پزشکی افضلیپور ،گروه پزشکی اجتماعی

تلفن 430-33275333 :فاکس430-33275253 :
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سوءتغذیه در کودکان کرمان

تغذیه کافی است ( .)4بر اساس گزارش سازمان

شروع تغذیه تکمیلی و تحصیالت پایین مادر ذکر

جهانی بهداشت در سال  ،2112سوء تغذیه در 44

شده است (.)6

در جهان 162 ،میلیون کودک کوتاه قدی و  41میلیون

کودکان در یک منطقه ،ارزیـابی دورهای نـمایههای

الغری داشتند ( .)1براساس نتایج طرح جامع کشوری

تنسنجی است که اطالعات ارزشمندی را در اختیار

ارزیابی وضع تغذیه با استفاده از نمایههای تنسنجی

نظام سالمت آن منطقه قرار میدهد .نمایههای تن

ANIS (Anthropometric Nutrition indicators

سنجی معمول که مورد استفاده قرار میگیرند شامل

) Surveyدر سال  ،1311میزان الغری ،کم وزنی و

تعیین نسبتهای وزن و قد برای سن و وزن به قد و

کوتاه قدی به ترتیب  14/4 ،11/9 ،4/9درصد و در

مقایسه آنها با مقادیر مرجع هستند .این نمایهها به

سال  1333به ترتیب برابر با  4/1 ،4/2 ،3/1درصد

ترتیب نشان دهنده کموزنی ،کوتاه قدی و الغری در

بود (.)4

کودکان هستند ( .)1عللی که میتوانند سبب ایجاد

مطالعه نادری و همکاران که با عنوان بررسی شیوع

سوءتغذیه در کودکان شوند شامل عدم امکان تهیه

سوءتغذیه در کودکان زیر پنج سال شهرستان چادگان

غذای مناسب برای کودک ،عدم دسترسی به خدمات

و عوامل مؤثر بر آن انجام شد ،نشان داد که شیوع

بهداشتی– درمانی ،عدم استفاده صحیح از مکملها،

الغری ،کموزنی ،کوتاه قدی به ترتیب برابر با ،11/3

عدم آگاهی نسبت به نحوه مراقبت از کودک و

 34/4و 31درصد بود .بین شاخص الغری با سن

استفاده درست از غذای کمکی و نیز عدم آگاهی

کودک ،محل سکونت ،زمان شروع غذای کمکی،

نسبت به زمان مناسب برای واکسیناسیون میباشد

سابقه داشتن بیماری و سابقه بستری کودک و نیز بین

(.)3

شاخص کم وزنی با سن ،جنسیت ،قومیت ،محل

بررسی وضعیت تغذیهای کودکان زیر پنج سال یکی

سکونت ،سابقه داشتن بیماری و سابقه بستری کودک

از برنامههای مهم در زمینه سالمت کودکان میباشد و

و بین شاخص کوتاه قدی با جنسیت ،شغل پدر،

با توجه به این که امروزه توصیه شده است که

تحصیالت مادر ،قومیت ،محل سکونت و سابقه

ارزیابی نمایههای تنسنجی کودکان براساس

داشتن بیماری رابطه معنیدار دیده شد ( .)4مطالعه

استانداردهای جدید سازمان بهداشت جهانی انجام

مریدی و فتحی نشان داد که شیوع سوءتغذیه در

گردد و نیاز است که این ارزیابیها به صورت

کودکان زیر  4سال در مناطق مختلف کشور متفاوت

منطقهای ،هر چندسال یک بار انجام شوند ،این

است و از  3/6تا  33درصد متفاوت است .کمترین

مطالعه بر روی کودکان زیر پنج سال و با استفاده از

میزان سوءتغذیه در کودکان گیالن و باالترین میزان

منحنیهای جدید سازمان بهداشت جهانی انجام شد

سوءتغذیه در کودکان استان سیستان و بلوچستان

تا با اجرای آن و با توجه به اطالعات به دست آمده،

مشاهده شد .عوامل خطر سوءتغذیه شامل وزن کم

پزشکان خانواده بتوانند برنامهریزی مناسبی برای

زمان تولد ،فاصله کوتاه بین موالید ،عدم استفاده از

وضعیت تغذیهای کودکان زیر پنج سال تحت پوشش

غذای کمکی و عدم آگاهی مادر از زمان مناسب

خود و با در نظر گرفتن شرایط و امکانات انجام
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درصد مرگهای کودکان نقش داشت .در سال 2112

یکی از مناسبترین ابزارهای پایش وضعیت تغذیه

سوءتغذیه در کودکان کرمان

دهند.
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اندازهگیری قد کودکان با استفاده از قدسنج متصل بـه
ترازو ،بدون کفش و به روش ایستاده انجام شد (.)9

مطالعه حاضر از نوع بررسی مقطعـی و یـک مطالعـه

کودکــان وارد نــرمافــزار  WHO Anthroشــدند تــا

توصیفی -تحلیلی بود .جمعیت کودکان  2تـا  4سـال

براساس نمره اسـتاندارد ( )Z scoreمحاسـبه شـوند.

تحت پوشش مرکـز بهداشـتی -درمـانی سـعیدی بـه

مبنای شـدت سـوءتغذیه ،انحـرا

معیـار از میـانگین

عنوان جمعیت آماری در نظر گرفته شـد .بـا در نظـر

شاخصهای تنسنجی در نظـر گرفتـه شـد ،بـه ایـن

گرفتن اطمینان آماری  94درصـد ،فراوانـی (،%11 )p

صورت که منهای یک تا منهـای  2انحـرا

معیـار از

همچنین دقت 1/3×pو در نظر گرفتن اثر طـرح 1/34

میانگین ،سوءتغذیه خفیف ،منهای دو تـا منهـای سـه،

با توجه به روش نمونهگیری ،حجم نمونـه الزم بـرای

ســوءتغذیه متوســط و منهــای ســه و بیشــتر از آن،

انجام مطالعه  346نفر محاسبه گردیـد کـه در نهایـت

سوءتغذیه شدید را نشان میداد .با توجه بـه ایـن کـه

 361نفر وارد مطالعه گردید.

اکثر مطالعات کشوری فراوانی سوءتغذیه را بر اسـاس

برای نمونـهگیـری از روش نمونـهگیـری تــصادفی

نوع متوسط و شدید بیان کرده بودنـد جهـت مقایسـه

طبقهبنـدی شـده اسـتفاده شـد .بـه ایـن صـورت کـه

با مطالعات قبلی در تجزیـه و تحلیـل مـوارد خفیـف

جمعیت کودکان  2تا  4سال به  3گروه سنی یکسـاله

گردید.

حذ

( 24تا  36ماه 36 ،تا  43ماه و  43تا  61ماه) تقسیم و

نتایج مطالعه با اسـتفاده از نـرمافـزار آمـاری SPSS

از هر گروه به نسبت سهم آن در کل جمعیت  2تـا 4

نسخه  19مورد تجزیه و تحلیـل قـرار گرفـت .بـرای

سال به روش تصادفی ساده از بین پروندههای خانوار

دادههای توصیفی از میانگین ،انحرا

معیار ،جدول و

منطقه انتخاب شد .معیارهای ورود به مطالعه سن  2تا

نمودار استفاده شد .برای مقایسـه فراوانـی سـوءتغذیه

 4سال ،رضایت والدین برای مراجعـه و عـدم وجـود

در گروههای مختلف از آزمون مجـذور کـای و بـرای

بیماری خاص در کودک بود.

بررسی ارتبـا بـین سـوءتغذیه و فاکتورهـای مـورد

پس از مراجعه به پرونده خانوار سـن ،جـنس ،وزن

بررسی از رگرسیون لوجستیک استفاده گردید.

هنگام تولد ،وضعیت تغذیه با شیر مـادر ،سـن مـادر،

افراد برای شرکت در مطالعه آزاد بودند .به آنان

میزان تحصیالت والـدین در فـرم جمـعآوری دادههـا

اطمینان داده شد که اطالعات به صورت محرمانه

ثبــت گردیــد .از طریــق تمــاس تلفنــی از والــدین

باقی خواهد ماند و از اطالعات آنها صرفاً جهت

درخواست شد که برای اندازهگیری قد و وزن کـودک

تحقیق استفاده خواهد شد.

اهدا

به مرکز بهداشتی -درمانی مراجعه نمایند .در صـورتی
که والدین تمایل به مراجعه نداشتند و یا در دسـترس

نتایج

نبودند ،براساس لیسـت نمونـهگیـری ،کـودک بعـدی

در این مطالعه  361کودک  2تا  4سال مـورد بررسـی

انتخاب میشد .اندازهگیری وزن کودکان با اسـتفاده از

قرار گرفت که میانگین سـنی آنهـا  41/3 ±11/1مـاه

یک تـرازو بـا حـداقــل لبــاس و بــدون کــفش و

بود .جدول  1توزیع فراوانی ویـژگیهای دموگرافیک
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مواد و روشها

پارامترهــای تــنســنجی انــدازهگی ـری شــده در ای ـن
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سوءتغذیه در کودکان کرمان

کودکان را نشان میدهد.
جدول  :1توزیع فراوانی ویژگیهای کودکان  2تا  5سال برحسب گروه سنی ،جنسیت ،تحصیالت مادر ،وزن تولد و سابقه تغذیه با شیرمادر
تعداد (درصد)

متغیر
گروه سنی

وزن تولد

باالی  33تا  21ماه

(941)35/5

باالی  21تا  31ماه

(943)32/4

دختر

(414)53/1

پسر

(951)22/1

کمتر از  4511گرم

(23)94/1

بیشتر و مساوی 4511گرم

(392)18/4

ندارد

(1)4/4

دارد

(354)18/1

سابقه تغذیه با شیرمادر

تحصیالت مادر

در مطالعه حاضر 33 ،نفر ( 9/2درصد) مبـتال بـه کـم

بیسواد

(91)4/1

زیر دیپلم

(931)23/1

دیپلم و باالتر

(919)51/3

صورت کلی را نشان میدهد.

وزنی متوسط و شدید 44 ،نفر (14/2درصد) مبتال بـه

این فراوانیها در آزمون مجذور کـای در دختـران و

الغری متوسط و شدید 23 ،نفر ( 6/4درصد) مبتال بـه

پسران تفاوت آماری معنیداری نشان نداد (جدول .)2

کوتاه قدی متوسط و شدید بودند .جـدول  2فراوانـی

در مجموع  11کودک (21/4درصد) از کودکـان یکـی

انـــواع ســـوء تغذیـ ـه بـــر حســـب جـــنس و بـ ـه

از انواع سوءتغذیه را داشتند.

جدول  : 4مقایسه انواع سوء تغذیه در کودکان  4تا  5ساله بر حسب جنسیت ،تحصیالت مادر ،وزن زمان تولد و سابقه تغذیه با شیرمادر
سوءتغذیه متوسط و شدید ()z >-2
متغیر
الغری

کم وزنی

کوتاه قدی

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

(32)%93/1

(41)%1/1

(94)%5/1

پسر

(49)%93/3

(93)%1/4

(99)%8/1

P-value

دختر
جنسیت

1/35

1/51

1/31

کمتر از  4511گرم

(91)%49/8

(8)%95/4

(3)%93/1

بیشتر و مساوی 4511گرم

(25)%92/1

(43)%1/3

(93)%5/3

وزن زمان تولد

P-value

1/44

1/92

*1/12

سابقه تغذیه با

ندارد

(1) %1

(9)%94/5

(1) %1

شیرمادر

دارد

(55)%95/3

(34)%1/9

(43)%3/5

P-value

1/39

1/82

1/25

بیسواد

تحصیالت مادر

(9)%91/1

(1) %1

(1) %1

زیر دیپلم

(41)%98/4

(44)%93/1

(94)%8/9

دیپلم و باالتر

(45)%93/1

(99)%3/9

(99)%3/9

P-value

1/39

* 1/12

1/35

*  >1/15سطح معنیداری
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جنسیت

 42تا  33ماه

(911)31/3

حبیبه احمدی پور و همکار

سوءتغذیه در کودکان کرمان

بررسی ،تنها وزن زمان تولد بـا کـموزنـی ،الغـری و

نداشتند ،نسبت شانس در ایـن مـوارد قابـل محاسـبه

کوتاه قدی متوسط و شدید ارتبا داشت (جدول .)3

نبود .بر اساس جدول  3بـا افـزایش وزن زمـان تولـد

با توجه به اینکه فقط  3نفر( )%2/2از کودکان مـورد

شانس کم وزنی ،الغری و کوتاه قدی به ترتیـب ،1/3

بررسی با شیر مادر تغذیه نشده بودند و از این تعـداد

 1/41و  1/26برابر میشود.

جدول  :3ارتباط انواع سوء تغذیه با جنسیت ،تحصیالت مادر ،وزن زمان تولد و سابقه تغذیه با شیرمادر در آزمون رگرسیون لوجستیک
نسبت شانس ()OR

فاصله اطمینان )CI( %59

P-value

سن کودک

9/14

1/18 -9/12

1/58

کم وزنی متوسط و شدید

جنسیت(دختر)

9/13

1/21 -4/4

1/13

()z> -4

وزن زمان تولد

1/31

1/92 -1/32

*1/114

سابقه تغذیه با شیرمادر(ندارد)

1/12

1/11 -1/25

1/11

تحصیالت مادر(زیردیپلم )

9/84

1/81 -3/81

1/98

سن کودک

9/14

1/11 -9/15

1/11

الغری متوسط و شدید

جنسیت(دختر)

9/92

1/34 -4/11

1/33

()z> -4

وزن زمان تولد

1/29

1/44 -1/81

*1/118

سابقه تغذیه با شیرمادر(ندارد)

1/11

1/11

1/11

تحصیالت مادر(زیردیپلم)

9/11

1/51 -9/18

1/81

سن کودک

1/13

1/14 -9/115

1/11

کوتاه قدی متوسط و شدید

جنسیت(دختر)

1/89

1/41 -9/81

1/22

()z> -4

وزن زمان تولد

1/43

1/91 -1/33

*1/115

سابقه تغذیه با شیرمادر(ندارد)

1/11

1/11

1/11

تحصیالت مادر(زیردیپلم )

1/12

1/32 -4/18

1/81

*  >1/15سطح معنیداری

بحث

الغری ،کم وزنی ،کوتـاه قـدی متوسـط و شـدید بـه

در بررسی کودکان  2تا  4سـاله سـاکن حاشـیه شـهر

ترتیب برابر با  6 /3 ،1/3و  9/3درصد بود ( )9که در

کرمان 33 ،کودک ( 9/2درصـد) مبـتال بـه کـم وزنـی

مقایسه با مطالعه حاضر الغـری و کـموزنـی فراوانـی

متوسط و شدید 44 ،کـودک (14/2درصـد) مبـتال بـه

کمتر و کوتاه قدی بیشتر میباشد.

الغری متوسط و شدید 23 ،کودک ( 6/4درصد) مبتال

در مطالعــه افتخــاری و مظفــری در شهرســتان الر و

به کوتاه قدی متوسط و شدید بودند.

حومه شیوع الغری ،کموزنی ،کوتـاه قـدی متوسـط و

مطالعه نادری و همکاران در شهرسـتان چادگـان در

شدید به ترتیب برابـر بـا  29/2 ،29/4و  26/3درصـد

سال 1391نشان داد که شیوع الغری ،کموزنی ،کوتـاه

بود ( )11که فراوانی هر سه نـوع سـوءتغذیه در ایـن

قدی به ترتیب برابر با  34/4 ،11/3و 31/1درصد بـود

مطالعه نسبت بـه مطالعـه حاضـر بیشـتر اسـت .ایـن

که در مقایسه با مطالعه حاضر ،الغـری ،کـم وزنـی و

اختالفات نـشان دهنده این است که الـگوی فـراوانی

کوتاه قدی شیوع بیشتر دارد (.)4

سوءتغذیه در کودکان هر منطقه (با توجه بـه شـرایط

در مـطالعه فشارکینیا و شریفزاده در بیرجند شـیوع

خاص آن) میتواند متفاوت باشد به همین دلیـل نیـاز

914

مجله بهداشت و توسعه – سال  / 5شماره  /3پاییز 9315

Downloaded from jhad.kmu.ac.ir at 6:49 +0430 on Thursday June 21st 2018

در آزمون رگرسیون لوجستیک از بین متغیرهای مورد

هم هیچ کدام الغری و کوتاه قـدی متوسـط و شـدید

حبیبه احمدی پور و همکار

سوءتغذیه در کودکان کرمان

است که ارزیابیها به صورت منطقهای ،هـر چندسـال

داری وجود داشت .در مطالعه فشـارکینیـا و شـریف

یک بار انجام شوند.

زاده و انصاری و همکاران وزن زمان تولد با فراوانـی

الغری در دختران و پسران تفاوت آمـاری معنـیداری

نشان دهنده این است که در کودکان با وزن کم تولـد

نداشت که مشـابه مطالعـه بیرجنـد مـیباشـد ( .)9در

احتمال انواع سوءتغذیه بیشتر است.

مطالعه نادری و همکاران ،شیوع الغری در دو جـنس

در مطالعه حاضر فراوانی کـموزنـی و کوتـاه قـدی و

تفاوت آماری معنیداری نداشت اما شیوع کم وزنی و

الغری ،بین کسانی که سابقه تغذیه با شیرمادر داشـتند

کوتاه قدی در پسـران بـیش از دختـران بـود ( .)4در

و کسانی که سابقه تغذیه با شیرمادر نداشتند؛ تفـاوت

مطالعه افتخاری و مظفری کموزنی و کوتـاه قـدی در

آمــاری معنـیداری نشــان نــداد .در مطالعــه نــادری و

دختران بیش از پسران بود ( .)11در مطالعه انصاری و

همکاران نیز بین تغذیه انحصاری با شیر مادر و انـواع

همکاران فراوانی کوتاه قدی و الغـری در دختـران و

سوءتغذیه ارتبا معنـیداری وجـود نداشـت ( .)4در

پسران تفاوت آماری معنیداری نداشت ،اما کم وزنـی

حالی که در مطالعه انصـاری و همکـاران رابطـه بـین

در دختران بیش از پسران بود ( .)1با توجه بـه نتـایج

کوتاه قدی و کموزنی با نوع تغذیـه کـودک در زمـان

متفاوت مطالعاتی که در کشـور در زمینـه سـوءتغذیه

شیر خوارگی معنیدار بود ،ولی این متغیـر بـا الغـری

کودکان زیر  4سال انجام شده است ،میتوان گفت که

ارتبا معنـیداری نشـان نـداد ( .)1شناسـایی عوامـل

جنسیت کودکان به تنهایی تعیین کننده وجود یا عـدم

مؤثر بر سوءتغذیه در کودکان مـیتوانـد در شناسـایی

وجود سوءتغذیه در این کودکان نمیباشد.

راهکارهای مناسـب جهـت پیشـگیری کمـک کننـده

در مطالعه حاضر بین فراوانی کم وزنی و کوتاه قدی

باشد .در مطالعـه ذبیحـی و همکـاران ،ارتقـاء سـطح

و الغری با سن کودک ارتبا آماری معنـیدار وجـود

آگــاهی خــانوادههــا در خصــوص عوامــل م ـؤثر بــر

نداشت .در مطالعه نادری و همکاران ،بـین الغـری و

ســوءتغذیه و ارائــه راهکارهــای آموزشـی و حمــایتی

کم وزنی با سن کودک ارتبا وجود داشت .در حالی

توصیه شده بود ( .)11همچنین توجه به بیمـاریهـای

که کوتاه قدی با سن کودک ارتباطی نداشـت ( .)4در

دوران کــودکی و تغذی ـه بــا شـیرمادر نی ـز از اهمی ـت

مطالعه بیرجند نیز بین انواع سوءتغذیه و سـن کـودک

ویژهای برخوردارنـد ( .)12یکـی از محـدودیتهـای

ارتبا معنیدار آماری مشاهده نشد (.)9

مطالعه حاضر طراحی آن به شیوه مطالعه مقطعی بـود

در مطالعــه حاضــر ب ـین ســطح تحص ـیالت مــادر و

که امکان برقراری رابطـه علیتـی را محـدود مـیکنـد.

فراوانی سوءتغذیه ارتبا معنیداری مشاهده نشـد .در

محدودیت دیگر تعمیمپذیری پایین آن به سایر نقـا

حالی که در مطالعات مشـابه بـین سـطح تحصـیالت

کشــور بــه دلیـل اجــرای آن در فقــط یکـی از مراکــز

مادر با برخـی از انـواع سـوءتغذیه ارتبـا معنـیدار

بهداشتی -درمانی حاشیه شهر کرمان است.

آماری مشاهده شد (.)4،1،11
در مطالعه حاضر بـین کـم وزنـی و کوتـاه قـدی و
الغری با وزن تولد کمتر از  2411گرم ارتبـا معنـی
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در مطالعه حاضر فراوانی کموزنی و کوتـاه قـدی و

سوءتغذیه ارتبا معنیدار داشت ( .)1،9این موضـوع

حبیبه احمدی پور و همکار

سوءتغذیه در کودکان کرمان

 گرم نیاز است که در برنامههای مراقبتـی آنهـا2411

سوءتغذیه در کودکـان مـورد مطالعـه از نـوع خفیـف

.توجه بیشتری به نمایههای تنسنجی داشته باشیم

،میباشد و از آنجـا کـه حتـی کمبـود تغذیـه خفیـف
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،کودک را در معرض خطر افزایش یافته قرار میدهـد
تشکر و قدردانی

توصیه می شود که پزشکان خانواده توجه بیشتری بـه

نویســندگان مقالــه بــدینوســیله از پرســنل مرکــز

وضعیت تغذیهای این کودکان داشته باشند تا بتـوان از

 درمـانی سـعیدی شـهر کرمـان و همچنـین-بهداشتی

پیشرفت آن به سمت نوع متوسط و شـدید پیشـگیری

مــادران کودکــان شــرکت کننــده در مطالعــه جهــت

دیگر با توجه بـه بـاالتر بـودن فراوانـی

 از طر.کرد

.همکاری کمال تشکر را دارند
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Habibeh Ahmadipour1, Shahla Mirzaesmaeili2
Abstract:
Background: The high prevalence of malnutrition in children and its association with
mortality and growth retardation is an important health problem in developing countries. This
study aimed to investigate the prevalence of malnutrition and factors associated with it in 2-5year old children visiting the Kerman Saeidi Health Center in 2014.
Methods: This descriptive-analytic, cross- sectional study was carried out on 360 children (25 years old) referred to one of the health centers in suburbs of Kerman during 2014. Subjects
were selected through stratified random sampling. Anthropometric parameters of children
were measured and data were extracted using WHO Anthro software. Data were analyzed
using χ2 and logistic regression and through SPSS19 software.
Results: Two hundred and two children (56%) were female. Thirty three children (9.2%) had
moderate and severe underweight, 55 ones (15.2%) suffered from moderate and severe
wasting and 23 children (6.4%) had moderate and severe stunting. Frequency of all types of
malnutrition was higher in low birth weight children.
Conclusions: According to the results, mild malnutrition was the most common type of
malnutrition. Because, even mild malnutrition puts children at risk, it is recommended that
family physicians pay more attention to the nutritional status of these children to prevent the
progress of mild malnutrition toward moderate and severe forms.
Key words: Children, Growth, Malnutrition, Kerman, Anthropometric indices
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