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بررسی شیوع و عوامل مرتبط با عوارض شدید مادری
(مادران نزدیک به مرگ) در اهواز ،سال 1395
سیده نرگس هاشمی ،1دکتر پوراندخت افشاری ،2دکتر مژگان جوادنوری،*3
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کارشناس ارشد مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
استادیار گروه مامایی ،مرکز تحقیقات ارتقای سالمت باروری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی
شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
دانشیار گروه مامایی ،مرکز تحقیقات ارتقای سالمت باروری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی
شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
استادیار گروه آمار حیاتی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
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تاریخ دریافت 1398/11/12 :تاریخ پذیرش1399/02/09 :
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مقدمه :امروزه برای ارزیابی بهتر کیفیت مراقبتهای مامایی عالوه بر مرگ مادر ،از یک شاخص مکمل مفید به نام
مادران "نزدیک به مرگ" استفاده میشود؛ مادرانی که بهخاطر عوارض بارداری یا زایمان تا پای مرگ رفته ،اما نجات
پیدا کردهاند .مطالعات بسیار اندکی در این خصوص در ایران انجام شده است ،و در خوزستان تاکنون مطالعهای برای
بررسی این شاخص انجام نشده است .لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع و عوامل مرتبط با موارد مادران "نزدیک
به مرگ" در بیمارستانهای اهواز در سال  1395انجام شد.
روشکار :این مطالعه مقطعی بر روی  3002زایمان در  5بیمارستان دولتی اهواز از اول خرداد تا سوم مرداد سال 1395
انجام شد .معیارهای سازمان جهانی بهداشت برای مادران "نزدیک به مرگ" استفاده شد که شامل شرایط بالقوه
تهدیدکننده زندگی (اختالالت قلبی -عروقی ،تنفسی ،کلیوی ،خونی و انعقادی ،کبدی ،نورولوژی) و معیارهای عوارض
شدید مادری (خونریزی شدید پس از زایمان ،پرهاکالمپسی شدید ،اکالمپسی ،سپسیس یا عفونت شدید سیستمیک و
پارگی رحم) بود .میزان شیوع موارد نزدیک به مرگ مادر و نیز عوامل مرتبط با آن بررسی شد .تجزیه و تحلیل دادهها با
استفاده از نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )22و آزمونهای کای دو ،تی تست ،من ویتنی و رگرسیون لوجستیک انجام
شد .میزان  pکمتر از  0/05معنیدار در نظر گرفته شد.
یافتهها :شیوع موارد "نزدیک به مرگ" مادر  29/6مورد در  1000تولد زنده بود .شایعترین علت مستقیم آن
پرهاکالمپسی ( )%49/5و خونریزی شدید پس از زایمان ( )%38/2بود 26 .نفر ( )%29/2از مادران نزدیک به مرگ در
بخش مراقبت ویژه بستری شدند .سن حاملگی پایینتر ( ،)p<0/001تحصیالت کمتر ( )p<0/008و زایمان به روش
سزارین ( )p<0/001با احتمال بیشتری برای وقوع موارد "نزدیک به مرگ" مادر همراه بودند.
نتیجهگیری :همانند دالیل مرگ مادری ،پرهاکالمپسی و خونریزیهای زایمانی ،دالیل اصلی موارد "نزدیک به مرگ"
مادر بود .سزارین و سن پایینتر بارداری ،احتمال وقوع موارد نزدیک به مرگ را افزایش میدهد.
کلمات کلیدی :حوادث تهدید کننده حیات ،عوارض بارداری ،مرگومیر مادری،

* نویسنده مسئول مكاتبات :دکتر مژگان جوادنوری؛ دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران .تلفن061-33738331 :؛
پست الكترونیکmojganjavadnoori@gmail.com :
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مقدمه
علیرغم کوشش بسیار آژانسهای بینالمللی در جهت

زندگی" شامل خونریزی شدید پس از زایمان،
پرهاکالمپسی شدید ،اکالمپسی ،سپسیس یا عفونت
شدید سیستمیک و پارگی رحم میباشد ( .)7یک ویژگی
مهم ارزیابی مادران "نزدیک به مرگ" این است که خود
زن زنده است و میتواند یک نشان و گواه مستقیم درباره
چگونگی و چرای حقیقتی که اتفاق افتاده است ،باشد
( .)8موارد مادران "نزدیک به مرگ" ،با فراوانی بیشتری
نسبت به مرگ مادری اتفاق میافتد و لذا میتواند
اطالعات بیشتری ایجاد کند ( .)9 ،1همانند شاخص
مرگومیر مادری ،شاخص مادران "نزدیک به مرگ" نیز

ارتقاء سالمت مادران ،مرگها و ناتوانیهای مادری،
بهعنوان یک مشکل بزرگ سالمت عمومی در کشورهای
در حال توسعه باقی مانده است ( .)1بهازای هر مرگ
مادر 20-30 ،زن در اثر علل مرتبط با حاملگی دچار
عوارض حاد یا مزمن میشوند ( .)2بهعنوان بخشی از
اهداف توسعه پایدار ،نسبت جهانی مرگ مادران
میبایست تا سال  2030به میزان دو سوم آن در سال
 2010کاهش داده شود ( .)3آمار مرگومیر مادران در
ایران در سال  2017بر اساس آمار سازمان جهانی
بهداشت  16نفر در هر  100هزار تولد زنده گزارش شده
است ( .)4کاهش مرگومیر مادران در ایران تا سال

بایستی مورد مطالعه قرار گیرد تا خطاهای سیستمیک،
شناسایی و مرتفع شده و بدینوسیله امکان بهبود
مراقبتهای استاندارد فراهم آید .در کشورهای با منابع
محدود ،این شاخص هنوز هم جزء بدترین شاخصهای
عملکرد است (.)6
میزان شیوع شاخص مادران "نزدیک به مرگ" در
کشورهای با درآمد کم و متوسط در آسیا و آفریقا باالتر
میباشد .در سال  2011در آفریقا  ،0/05-14/98در آسیا
 ،0/01-4/37در آمریکای التین  ،0/14-0/24در اروپا
 0/04-1/20و در آمریکای شمالی  0/08-0/27بوده

 2020به زیر  15مورد در هر  100هزار تولد زنده،
بهعنوان یکی از هدفهای مهم در برنامه توسعه ششم
عنوان شده است (.)5
هرچند مرگ مادری بهعنوان یکی از شاخصهای مهم
برآورد کیفیت مراقبتهای مامایی استفاده میشود ،اما
وقتی تعداد مرگ مادران زیاد نباشد ،اطالعاتی که از آنها
بهدست میآید ،قابل تعمیم نیستند و برای پایهگذاری
اقدامات در جهت بهبود سالمت مادران دقیق نمیباشند.
عوارض شدید مادری ،بهعنوان جایگزینی برای نسبت
مرگومیر مادران پیشنهاد شده است ( .)6امروزه برای
ارزیابی بهتر مراقبتهای مامایی ،از شاخص مادران
"نزدیک به مرگ" استفاده میشود که بهعنوان یک ابزار
مکمل مفید برای بررسی مرگومیر مادران است .این
شاخص نسبت به معیار مرگومیر مادران ،قادر به تجزیه
و تحلیل مفصلتری از عوامل خطر و عوامل تعیینکننده
میباشد .مطابق با مالک سازمان جهانی بهداشت ،این
معیار به مادری اطالق میشود که به خاطر عوارضی که
در طول حاملگی ،زایمان و یا تا  42روز بعد از ختم
بارداری اتفاق افتاده است تا پای مرگ رفته ،اما نجات
پیدا کرده است .در واقع از وضعیت تهدیدآمیز زندگی
(مثالً اختالل ارگان) نجات یافتهاند و یا مداخالت حیاتی
برای زنده نگهداشتن آنها انجام شده است ،مانند استفاده
از محصوالت خونی یا بستری در بخش مراقبتهای ویژه.
عوارض شدید مادری طیف گستردهای از شرایط بالینی

است ( .)11در مطالعهای اخیر در استرالیا ،این شاخص 7
در هزار تولد زنده بوده است ( .)12در ایران شیوع موارد
"نزدیک به مرگ" در کرمان  ،)13( 25/3در البرز 4/97
( )14و در تهران  6/3مورد ( )15در هر  1000تولد زنده
گزارش شده است ( .)13-15شایعترین علل موارد
نزدیک به مرگ مادر ،معموالً دالیل تقریباً مشابهی دارند؛
بهطوریکه در اکثر مناطق ،پرهاکالمپسی شدید و
خونریزی شدید پس از زایمان ،رتبه اول یا دوم را بهخود
اختصاص میدهند ( .)13-15از آنجایی که شیوع موارد
مرگ مادری بسیار کاهش یافته است ،روش تجزیه و
تحلیل موربیدیته شدید مادری بهعنوان جانشین آن و
برای ارتقای مراقبتهای مامایی و پریناتال معرفی شده
است ( .)10رویکرد موارد "نزدیک به مرگ" مادر ،روش
مناسب و نسبتاً آسانی در بررسی کیفیت خدمات مراقبت
بیمارستانی برای مادران محسوب میشود .تاکنون در
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 مادران نزدیک به مرگ

است که مادر را در حین بارداری ،زایمان و پس از زایمان
تهدید میکند و شامل "شرایط بالقوه تهدید کننده

 سیده نرگس هاشمی و همكاران

خوزستان مطالعهای در خصوص این شاخص صورت
نگرفته است ،لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی و

پذیرش و بخش مراقبت ویژه ،از هر کدام از
بیمارستانهای مذکور یک نفر از کارکنان ثابت نوبت

شناسایی نقاط ضعف و قوت برنامههای مراقبتی مادران و
انجام اقدامات الزم در جهت بهبود کیفیت آنها انجام شد.

کاری صبح ،مسئول گزارش موارد دارای معیارهای
مادران "نزدیک به مرگ" به پژوهشگر بود .به محض
گزارش وقوع یک مورد ،پژوهشگر شخصاً در بیمارستان
حاضر شده و به بررسی مورد و جمعآوری دادهها
میپرداخت .جمعآوری اطالعات از طریق پرسشنامه
اطالعات دموگرافیک (سن ،سطح تحصیالت ،وضیعت
اشتغال ،محل سکونت) و اطالعات مامایی (تعداد
بارداری ،تعداد زایمان ،نوع زایمان و سن حاملگی و سابقه
بیماری طبی) بود .چکلیست معیارهای مادران نزدیک
به مرگ بهعنوان یک معیار استاندارد توسط سازمان

روشکار
این مطالعه مقطعی بر روی  3002زن باردار
مراجعهکننده جهت زایمان در  5بیمارستان شهرستان
اهواز که دارای بخشهای زنان و زایمان بودند ،از اول
خرداد تا سوم مرداد سال  1395انجام شد .از مجموع 8
بیمارستان دولتی و نیمهدولتی شهر اهواز ،اجازه انجام
پژوهش توسط  5بیمارستان صادر شد .با توجه به
اطالعات غیرقابل استناد بهدست آمده از اداره مادران
معاونت درمان ،در سال پیش از مطالعه ( )1394آمار
تقریبی تولدهای بیمارستانی در شهر اهواز  40409تولد
بوده است که از این تعداد  20211مورد سزارین بوده
است .برای جمعآوری دادهها از چکلیست معیارهای
سازمان جهانی بهداشت متشکل از شرایط بالقوه
تهدیدکننده زندگی ،اختالل ارگان و مداخالت حیاتی
استفاده شد .معیارهای ورود به مطالعه شامل همان
معیارهای سازمان جهانی بهداشت برای عوارض شدید
مادری (شامل خونریزی شدید پس از زایمان،
پرهاکالمپسی شدید ،اکالمپسی ،سپسیس یا عفونت
شدید سیستمیک ،کمخونی شدید و پارگی رحم)،
شرایط تهدید کننده حیات در "مادران نزدیک به مرگ"
(شامل اختالالت قلبی  -عروقی ،اختالالت عملکرد
تنفسی ،اختالالت کلیوی ،اختالالت خونی و انعقادی،
اختالل عملکرد کبدی ،اختالل عملکرد نورولوژی و
اختالل عملکرد رحم مانند هیسترکتومی بهدلیل
خونریزی یا عفونت پیشرونده) و استفاده از مداخالت
حیاتی (بستری در بخش مراقبت ویژه) ،استفاده از
مداخالت رادیولوژی ،الپاراتومی (شامل هیسترکتومی،
بهجز سزارین) و یا استفاده از محصوالت خونی بود (.)7
معیارهای خروج از مطالعه شامل :عدم ثبت کامل وقایع
در پرونده بیمار و ترخیص با رضایت شخصی قبل از حل
مشکالت مامایی بود .با هماهنگی بخشهای بستری
بیمارستانهای مذکور شامل بخش زایمان ،جراحی زنان،

جهانی بهداشت پذیرفته شده است .حساسیت و ویژگی
آن برای پیشگویی موارد "نزدیک به مرگ" مادر بهترتیب
 %100و  %70/4میباشد (.)31
حجم نمونه با استناد به مقاله سوزا و همکاران ( )2010و
با استفاده از فرمول کوکران و با در نظر گرفتن ،α=0/05
 p=0/031و  3002 ،d=0/2نفر در نظر گرفته شد (.)16
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری
( SPSSنسخه  )22انجام شد .جهت گزارش درصد
موارد "نزدیک به مرگ" مادر از جداول فراوانی و
نمودارها ،جهت بررسی ارتباط وقوع شرایط تهدید کننده
حیات با ویژگیهای دموگرافیک از آنالیز کای دو ،جهت
بررسی تفاوت میانگین سن مادر در دو گروه از آزمون تی
و جهت بررسی سن حاملگی و تعداد بارداری و تعداد
زایمان در دو گروه از آزمون منویتنی استفاده شد .مدل
رگرسیون لجستیک برای متغیرهای معنیدار مورد
استفاده قرار گرفت .مدل لوجستیک با استفاده از
متغیرهای معنیدار در تحلیلهای تک متغیره برازش
داده شد و مدل نهایی بر اساس مدل لوجستیک با
استفاده از فرآیند ( forward lrروش نسبت
درستنمایی رو به جلو) انتخاب شد .انتخاب متغیرها در
این مدل بر اساس  pکمتر از  0/1بوده است .میزان p
کمتر از  0/05معنیدار در نظر گرفته شد.
پروتکل مطالعه توسط کمیته اخالق دانشگاه علوم
پزشکی اهواز با کد IR.AJUMS.REC.1394.38
تأیید شد .پس از توضیح ماهیت و اهداف مطالعه ،از
80

خواهد ماند.

مجهزتر ارجاع شدند 76 .مورد ( )%85/4از موارد "نزدیک
به مرگ" مادر در هنگام ورود به بیمارستان و یا در 12
ساعت اول بستری تشخیص داده شدند .از مادران
"نزدیک به مرگ" 2 ،مورد ( )%2/24در سه ماهه اول6 ،
مورد ( )%6/74در سه ماهه دوم و  81مورد ( )%91در
سه ماهه سوم بارداری رخ داده بود .شایعترین دالیل
وقوع موارد نزدیک به مرگ مادر بهترتیب پرهاکالمپسی
شدید ( )%49/5و خونریزی شدید پس از زایمان
( )%38/2بود .بیشترین مداخله حیاتی استفاده از
محصوالت خونی ( )%37/1و بستری در بخش مراقبت

یافتهها
در طول دوره  2ماهه مطالعه (اول خرداد تا سوم مرداد
 89 ،)95مورد مادر"نزدیک به مرگ" در  3002تولد
زنده رخ داد که معادل  29/6مورد در هر  1000تولد
زنده بود .در این مدت در بیمارستانهای مورد مطالعه
مرگ مادر رخ نداد .جهت ارتباطسنجی و مقایسه ،گروه
مادران نزدیک به مرگ با  200نفر از گروه زنان زایمان
کرده بدون معیارهای نزدیک به مرگ (بهعنوان گروه
کنترل) مقایسه شدند.

ویژه ( )%29/2بود .بیشترین اختالل ارگان ،اختالل
خونی/انعقادی ( )%24/7بود (جدول .)1
شاخصهای فرآیند برای عوارض شدید مادری در جدول
 2نشان داده شده است.

از مجموع  3002زایمان 2 ،مورد ( )%2/2از زایمانها
قبل از ورود به بیمارستان و  35مورد ( )%39/3در عرض
 3ساعت از زمان ورود به بیمارستان رخ داده بود12 .

جدول  -1معیارهای سازمان جهانی بهداشت برای تشخیص مادران نزدیک به مرگ در پژوهش
تعداد (درصد)

زنان با شرایط تهدید کننده زندگی

زنان مبتال به عوارض شدید (علل مستقیم موارد
نزدیک به مرگ مادر)

)100( 89

خونریزی شدید پس از زایمان
پرهاکالمپسی شدید

)38/2( 34
)49/5( 44

اکالمپسی

)5/6( 5

سپسیس

)0/0( 0

پارگی رحم

)5/6( 5

استفاده از محصوالت خونی

)37/1( 33

مداخالت رادیولوژی

)0/0( 0

الپاراتومی

)1/1( 1

بستری در بخش مراقبت ویژه

)29/2( 26

اختالل قلبی -ریوی

)1/1( 1

اختالل تنفسی

)2/2( 2

اختالل کلیه
اختالل خونی /انعقاد

)0/0( 0
)24/7( 22

اختالل هپاتیک

)1/1( 1

اختالل عصبی

)1/1( 1

اختالل رحمی /هیسترکتومی

)11/3( 10

زنان تحت مداخالت حیاتی

اختالل ارگان یا شرایط تهدید کننده زندگی
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شرکتکنندگان جهت استفاده از دادهها رضایت گرفته
شد و اطمینان داده شد که اطالعات آنها محرمانه باقی

بیمار ( )%13/5از مراکز درمانی دیگر به این بیمارستانها
ارجاع شده بودند 13 .بیمار ( )%14/6به بیمارستانهای

جدول  -2شاخصهای فرآیند برای تعیین عوارض شدید مادری در پژوهش
شاخص

 سیده نرگس هاشمی و همكاران

پیشگیری از خونریزی پس از زایمان

تعداد (درصد)
اکسی توسین

)98/9( 88

یوتروتونیکهای دیگر (به جز اکسیتوسین)

)6/7( 6

اکسیتوسین

)38/2( 34

درمان خونریزی پس از زایمان

ارگومترین

)24/7( 22

میزوپروستول
یوتروتونیکهای دیگر

)15/7( 14
)5/5( 5

ترانکس آمید اسید

-

برداشتن محصوالت باقیمانده

)4/5( 4

بالون یا کاندوم تامپوناد

)1/1( 1

بستن عروق رحمی/زیر شکمی

)2/2( 2

هیسترکتومی
پکینگ شکمی

)11/2( 10
-

ضد تشنجها برای اکالمپسی و
پرهاکالمپسی شدید

منیزیوم سولفات

)55/1( 49

ضد تشنجهای دیگر

)10/1( 9

پیشگیری از عفونت در عمل سزارین

پروفیالکسی آنتیبیوتیک در طول عمل سزارین

)66/3( 59

بلوغ ریه جنین

کورتیکواستروئیدها (دگزامتازون ،بتامتازون)

)20/2( 18

یک از مادران سابقه بیماری طبی را گزارش نکرد
( .)p<0/001زایمان سزارین در گروه مادران نزدیک به
مرگ بهطور معنیداری بیشتر از گروه کنترل بود
( %67/4در مقابل ( )p<0/001( )%29/5جدول .)3

میانگین سن حاملگی در گروه مادران نزدیک به مرگ
( 35/5±1/6سال) بهطور معنیداری کمتر از گروه کنترل
( 37/7±2/3سال) بود ( .)p<0/001سطح تحصیالت در
دو گروه اختالف معنیداری داشت ( .)p=0/008در
مادران نزدیک به مرگ 42 ،مورد ( )%47/19سابقه
بیماری طبی داشتند ،درحالیکه در گروه کنترل هیچ

جدول -3ارتباط بین وقوع موارد نزدیک به مرگ با ویژگیهای دموگرافیک و مامایی واحدهای پژوهش
کنترل
تعداد (درصد)
)77/5( 155

مادران نزدیک به مرگ
تعداد (درصد)
)80/9( 72

گروه

روستا

)22/5( 45

)19/1( 17

خانهدار

)99/0( 198

)97/8( 87

شاغل

)1/0( 2

)2/2( 2

بیسواد

)3/0( 6

)10/1( 9

زیردیپلم
دانشگاهی

)85/0( 170
)12/0( 24

)85/4( 76
)4/5( 4

1

)33/5( 667

)32/7( 30

2-3

)48/5( 97

)42/7( 38

بیشتر یا مساوی 4

)18/0( 36

)23/6( 21

1

)71/0( 142

)61/8( 55

2-3
بیشتر یا مساوی 4

)23/5( 47
)5/5( 11

)28/1( 25
)10/1( 9

متغیر
محل
سکونت
شغل

تحصیالت

تعداد بارداری

مرتبه زایمان

شهر
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سطح
معنیداری
*

0/516

*

0/402

*

0/008

*

0/491

*

0/204

نحوه ختم بارداری

سابقه بیماری طبی

سن حاملگی (هفته)
سن مادر (سال)

سزارین

)29/5( 59

)67/4( 60

کورتاژ
بلی

)0/0( 0
)15/0( 30

)2/2( 2
)24/7( 22

خیر

)85/0( 170

)3/75( 67

فشارخون

)0/0( 0

)27/0( 24

دیابت

)0/0( 0

)7/9( 7

اختالل خونی

)0/0( 0

)9/0( 8

اختالل قلبی
اختالل کلیوی

)0/0( 0
)0/0( 0

)2/2( 2
)1/1( 1

ندارد

)100/0( 200

)52/8( 47

میانگین ±انحراف معیار
میانگین ±انحراف معیار

37/7±2/3
27/69±6/10

35/5±6/1
28/37±7/03

0/001

*

0/047

*

0/001

**

0/001
0/082

***

* آزمون کای اسکوئر** ،آزمون منویتنی *** ،آزمون تی تست

هر هفته کاهش در سن حاملگی ،خطر وقوع عوارض
شدید مادری  %16افزایش مییافت .در زایمان سزارین
نسبت به زایمان طبیعی  %15احتمال وقوع عوارض
شدید مادری افزایش مییافت.

تجزیه و تحلیل رگرسیون لوجستیک بر روی متغیرهای
معنیدار شده (سن حاملگی ،نحوه ختم بارداری ،سابقه
بیماری طبی و تحصیالت مادر) نشان داد که سن
حاملگی و نوع زایمان با وقوع موارد نزدیک به مرگ مادر
ارتباط معنیداری داشت (جدول )4؛ بهطوریکه به ازای

جدول  -4مدل رگرسیون لوجستیک برای متغیرهای معنیدار شده
متغیر

تحصیالت (مبنا دانشگاهی)

0/008
0/001

B

SE

-0/086

0/033

Lower
Upper
0/860-0/978

0/917

واژینال

-1/911

0/379

0/070-0/311

0/148

بیسواد

2/082

1/588

0/357-180/123

8/019

0/190

زیر دیپلم

1/912

1/056

0/853-53/656

6/767

0/070

سن حاملگی
نحوه ختم بارداری (مبنا سزارین)

()CI %95

OR

سطح
معنیداری

این زمینه در ایران انجام شده ،این شاخص از 25/2
(مورد در کرمان تا  4/97در البرز در هزار تولد زنده
گزارش شده است ( .)13-15علت تفاوت این دامنه
می تواند به نوع بیمارستان از نظر دولتی یا خصوصی
بودن ،مرجع بودن و نیز دانشگاهی بودن یا نبودن
بیمارستانهای مورد مطالعه نسبت داده شود .در مطالعه
حاضر بیمارستانهای مرجع شهر اهواز ،جزء جامعه
مطالعه بودند که طبیعتاً اکثر بارداریهای عارضهدار شده
به این بیمارستانها ارجاع داده میشوند ،لذا قابل
پیشبینی است که چنانچه محیط پژوهش کل
بیمارستانهای شهر باشند ،رقم شاخص مزبور کمتر
خواهد بود .با توجه به نتایج این مطالعات ،ایران نسبت
به سایر کشورها در وضعیت بینابینی قرار دارد .دسترسی

بحث
در مطالعه حاضر بروز موارد "نزدیک به مرگ" مادر
 29/6مورد در هزار تولد بود .مطالعات نشان دادهاند که
شیوع موارد "نزدیک به مرگ" مادر تا حد زیادی بسته
به جمعیتهای مورد مطالعه و چگونگی شناسایی و
تعریف موارد "نزدیک به مرگ" مادر ،معیارهای
تشخیصی و نوع مطالعه (آیندهنگر در مقابل گذشتهنگر)
متفاوت میباشد ( .)11چنانچه در مقدمه نمونههایی از
شیوع متفاوت موارد "نزدیک به مرگ" مادر ارائه شد ،در
مطالعات دو دهه گذشته این میزان بسیار متفاوت بوده
است .بر اساس اطالعات سازمان جهانی بهداشت انتظار
میرود به ازای هر هزار زایمان 37 ،مورد موربیدیته
شدید بارداری رخ دهد ( .)7در مطالعات معدودی که در
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سابقه سزارین

طبیعی

)70/5( 141

)30/3( 27
*

 سیده نرگس هاشمی و همكاران

نسبی زنان به مراقبتهای بهداشتی و درمانی در دوران
بارداری ،زایمان و پس از آن ،موفقیتهای نسبتاً خوبی را

( .)21اندیکاسیونهای بستری در بخش مراقبت ویژه در
کشورهای مختلف متفاوت است (.)11

در خصوص ارتقای سالمت مادران بهدنبال داشته است.
دسترسی زنان به مراقبتهای پرهناتال در زمان مطالعه
در استان خوزستان ( %92/7از  %97/9تا  )%72/4بود
(.)17
در مطالعه حاضر ،پرهاکالمپسی ( )%49/5و خونریزی
شدید پس از زایمان ( ،)%38/2شایعترین علل در موارد
"نزدیک به مرگ" مادر بودند .در مطالعه قاضی وکیلی و
همکاران ( )2016در البرز نیز فراوانترین دلیل وقوع
برای موارد نزدیک به مرگ ،پرهاکالمپسی شدید گزارش
شد ( .)14در مطالعه نادری و همکاران ( )2015در

در مطالعه حاضر فراوانی سزارین در موارد "نزدیک به
مرگ" مادر بهطور معنیداری بیشتر بود (.)p≤0/001
بهعالوه سزارین قبلی بهطور مستقل و قطعی با موارد
"نزدیک به مرگ" مادر مرتبط بود ( .)p=0/047مطالعات
نشان میدهند که یک ارتباط قوی بین سابقه سزارین یا
سزارین فعلی و احتمال وقوع موارد "نزدیک به مرگ"
مادر وجود دارد ( .)26 ،23 ،22مطالعه محمدی ()2016
و صالح گرگری و همکاران ( )2019در ایران نشان داد
که بهویژه سزارین بیمورد با وقوع موارد نزدیک به مرگ
مرتبط است و عوارض مرتبط با سزارین در  %16موارد به

کرمان ،پرهاکالمپسی شدید ( ،)%27/3حاملگی خارج
رحمی ( )%18/4و جدا شدن زودرس جفت ()%16/2
گزارش شده است ( .)13در مطالعه محمدی ( )2016در
تهران ،شایعترین علل را خونریزی پس از زایمان (،)%35
پرهاکالمپسی شدید ( )%32و چسبندگی غیرطبیعی
جفت ( )%10گزارش کرد ( .)15میتوان گفت
پرهاکالمپسی و خونریزی پس از زایمان با تفاوت اندکی،
شایعترین دالیل عوارض شدید مادری در ایران هستند.
این علل ،مشابه موارد گزارش شده از استرالیا ،تایلند و
سودان میباشد ( .)18 ،16 ،12با توجه به اینکه

صورت مادران نزدیک به مرگ است ( .)24 ،15در ایران
مطابق گزارشات وزارت بهداشت و مطالعات موجود ،روند
سزارین در حال افزایش بسیار سریع است؛ بهطوریکه به
 %48رسیده است که نشان میدهد میزان سزارین در
ایران بیش از  3برابر استانداردهای جهانی است (.)25
سن بارداری بیشتر از  22هفته بهعنوان یک عامل مرتبط
با مرگومیر مادران گزارش شده است .در مطالعه حاضر
سن بارداری در مادران نزدیک به مرگ بهطور معنیداری
کمتر از گروه شاهد بود ،اما مطالعات قبلی نشان دادند با
افزایش سن حاملگی ،احتمال مرگ مادر و موارد "نزدیک

شایعترین دالیل مرگومیر مادران نیز در ایران خونریزی
و پرهاکالمپسی گزارش شده است ،مشخص میگردد که
در وقوع عوارض شدید مادری نیز فشارخون شدید و
خونریزی شدید پس از زایمان همانند دالیل مرگ
مادران در ایران ،همچنان دو عامل اصلی بهشمار میروند
( .)19مطالعه آشوری و همکاران ( )2019در ایران
فراوانی خونریزی پس از زایمان را  %33/3گزارش کردند
که میزان قابل توجهی است ( .)20سازمان جهانی
بهداشت تصریح میکند که عوارض شدید مادری اعم از
مرگ مادر و موارد نزدیک به مرگ ،در هرکجای دنیا که
اتفاق بیفتند ،با عوامل پاتولوژیک و موقعیتی مشابهی
مواجه میشوند (.)7
در مطالعه حاضر %29/2 ،زنان بهدالیل خونریزی،
فشارخون و یا پارگی رحم ،در بخش مراقبت ویژه بستری
شدند که تقریباً مشابه این میزان در نپال ( )%28بود

به مرگ" مادر افزایش مییابد ( .)13میتوان پیشبینی
کرد که نوع و شدت عوارض وخیم مادری در موارد
نزدیک به مرگ زودتر و با وخامت بیشتری رخ داده و لذا
منجر به ختم زودتر حاملگی برای نجات جان مادر شده
است.
در مطالعه حاضر میانگین سن مادران نزدیک به مرگ
بیشتر از گروه کنترل بود ،هرچند از نظر آماری
معنیداری نبود ،اما برخی از مطالعات بین سن باالی
مادر و وقوع موارد "نزدیک به مرگ" ارتباط نشان
دادهاند ( .)27 ،23 ،13بدیهی است اکثر معیارهای
مادران نزدیک به مرگ در مطالعات بهعنوان عوارض
حاملگی در سنین باال ذکر میشوند .شاید دلیل این
اختالف را بتوان به تفاوت در حجم نمونه نسبت داد.
مطالعه ماوارتی و همکاران ( )2017در اندونزی نشان داد
که مادران نزدیک به مرگ نسبت به گروه مرگ مادر
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داشتهاند .درمان با اکسیتوسین ،سولفات منیزیم و
آنتیبیوتیک پیشگیرانه نیز در گروه مادران نزدیک به
مرگ بیشتر از گروه مرگ مادر استفاده شده بود (.)28
برای ارائهدهندگان خدمات نیز این شاخص نسبت به
بررسی مرگومیر مادران که به احتمال زیاد برای آن
سرزنش میشوند ،کمتر ممکن است تهدیدآمیز باشد
( .)7نداشتن مراقبت پرهناتال ،یک عامل خطرساز دیگر
برای وقوع موارد نزدیک به مرگ گزارش شده است
(.)23
زنان اغلب بعد از حوادث "نزدیک به مرگ" پیامدهای

مادران بکاهد.

نتیجهگیری
علل عمده موارد نزدیک به مرگ مادر در خوزستان با
نتایج مطالعات در سایر نقاط ایران و دنیا و نیز با علل
مرگومیر مادران در ایران و دنیا مشابه است.
پرهاکالمپسی و خونریزیهای زایمانی ،دالیل اصلی
موارد "نزدیک به مرگ" مادر بود .سزارین و سن پایینتر
بارداری ،احتمال وقوع موارد نزدیک به مرگ را افزایش
میدهد ،لذا بهنظر میرسد عوامل زمینهساز در بروز این
علل نیز یکسان باشند .بخشی از این رقم مشابه

فوری و طوالنیمدت جسمی ،اجتماعی ،مالی ،روحی و
روانی را تجربه میکنند ( .)29در مطالعه استورنج و
همکاران ( )2012در بورکینا فاسو که وضعیت مادران
"نزدیک به مرگ" را به مدت  4سال بعد از ترخیص
پیگیری کردند ،نشان داد که  %5/3این مادران در طی 4
سال جان خود را از دست دادند ،درحالیکه میزان مرگ
مادران بدون شرایط تهدیدکننده زندگی ،فقط %0/9
گزارش شد ( .)30با توجه به این موارد ،اهمیت پیگیری
شرایط بعد از ترخیص مادران نجات یافته از مرگ بیش
از پیش مشخص میگردد.

کشورهای پیشرفته دنیاست که تقریباً غیرقابل اجتناب
میباشد ،اما در خصوص سایر علل قابل پیشگیری ،باالتر
بودن این شاخص میتواند از یک سو و در نگاه سطحی،
به موفقیت سیستم سالمت در نجات جان مادران
بیشتری تعبیر شود ،اما از سوی دیگر با توجه به زیر
سؤال رفتن فرآیندهای پیش از وقوع موارد نزدیک به
مرگ ،احتماالً رقم باالتر این شاخص میتواند داللتی از
کاستیهای فرآیندهای زیرساخت باشد .در کشورهایی با
کمترین میزان مرگ مادر ،آمار مادران نجات یافته از
مرگ حتمی نیز پایین است؛ چراکه با اقدامات

از نقاط قوت اصلی این مطالعه ،آیندهنگر بودن و استفاده
از معیارهای استاندارد سازمان بهداشت جهانی بود .از
آنجا که بیش از  %99زایمانها در ایران در بیمارستان رخ
میدهد ( ،)26گزارش حاضر ممکن است بهعنوان یک
مطالعه مبتنی بر جمعیت در نظر گرفته شود؛ با این
وجود بهدلیل تفاوتهای موجود در بیمارستانها و
سیستمهای ارائه خدمات سالمت در مورد تعمیم نتایج
به سراسر کشور باید احتیاط نمود .همچنین نتایج آن
قابل تعمیم به کل بیمارستانهای شهر اهواز نمیباشد.
در مطالعات آینده میتوان با مقایسه این شاخص در
استانهای مختلف و یا در بیمارستانهای دولتی و
خصوصی ،نتایج ارزشمندی حاصل نمود که منجر به
اصالح فرآیندها و برنامهریزیهای مبتنی بر شواهد و در
نتیجه ارتقای کیفیت ارائه خدمات در فوریتهای مامایی

پیشگیرانه ،در واقع مانع از شکلگیری عوارض شدید
مادری یا شرایط تهدیدآمیز زندگی میشوند.

تشكر و قدردانی
این مقاله منتج از پایاننامه کارشناسی ارشد مامایی
نرگس هاشمی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
اهواز میباشد .بدینوسیله از دانشگاه علوم پزشکی
جندی شاپور اهواز برای حمایت مالی طرح (کد گرنت:
 )B-9404و نیز از تمامی زنانی که از اطالعات آنها در
مطالعه استفاده شد و نیز از مسئوالن بیمارستانهایی که
در انجام مطالعه همکاری کردند ،تشکر و قدردانی
میشود.
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کیفیت بهتری از مراقبت را دریافت کردهاند ،همچنین
پاسخ سریع تر تریاژ ،درمان بهتر و ارجاع به موقع

و بهویژه پس از زایمان گردد .این اقدامات میتواند تا حد
زیادی از موارد "نزدیک به مرگ" و در نتیجه از مرگ
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