فراوانی و علل مرگومیر مادران باردار طی سالهای  1390-1396در استان هرمزگان
1

نسیم شاهرحمانی

حدیث شاهرحمانی

نسیبه روزبه

سهیال مرادی

 .1گروه مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،مرکز تحقیقات مراقبتهای مادر و کودک ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
 .2کمیته تحقیقات دانشجویی ،گروه مامایی ،دانشکدهی پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
 .3کمیته تحقیقات دانشجویی ،گروه مامایی و بهداشت باروری ،دانشکدهی پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 .4مرکز تحقیقات مراقبتهای مادر و کودک ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.

چکيده
هدف :از آنجایی که مرگ مادر باردار سالمت خانواده و جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد ،شناخت علل و عوامل مل ثر و ارائله راهکارهلای مناسل
جهت کاهش مرگومیر ضروری میباشد .بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی و عل مرگومیر زنان باردار در استان هرمزگان انجام شد.
روشها :در این مطالعه توصیفی -مقطعی ،جامعه پژوهش کلیه مادران باردار فوت شده طی سالهای  1390-1396بود که اطالعات آنلان از پرونلده
بیمارستانی و بهداشتی موجود در مرکز بهداشت استان ،فرم تکمی شده مرگ مادر و نتایج مصاحبه موجود در مورد مرگ مادر جمعآوری شلد .ابلزار
گردآوری دادهها پرسشنامهای محققساخته بوده و دادهها با استفاده از آمار توصیفی با نرم افزار  SPSSتجزیه و تحلی شدند..
نتایج :میزان مرگ مادر در استان هرمزگان در این دوره زمانی  32/76مورد به ازای صد هزار تولد زنده بوده و فراوانی مرگ مادر  100نفر است.
شایعترین علت مرگ ،خونریزی پس از زایمان بود .اکثریت مادران فوت شده بین سنین  18 -35سال ( 73درصد) ،فاصله بارداری بیشتر از سه سال (80
درصد) ،مرتبه زایمان کمتر از  5سال ( 87درصد) ،ساکن روستا ( 57درصد) و دارای بارداری خواسته ( 86درصد) بودند .نوع زایمان اکثریت مادران
فوت شده سزارین بود ( 60درصد) 75 .درصد از مادران در بیمارستان فوت کرده و عام زایمان آنان متخصص و ماما بود ( 91درصد) .بیشترین مقطع
زمانی فوت ،پس از زایمان ( 65درصد) بود.
نتيجهگيری :جهت کاهش مرگومیر زنان باردار ارائه خدمات با کیفیت بیشتر به روستاییان و ارتقاء سیستم ارجلاع بله موقلع ،کلاهش سلزارینهای
غیرضروری ،افزایش تجهیزات بیمارستانها ،افزایش تجهیزات آمبوالنسها ،افزایش سطح آگاهی و مهارت کارکنان و پیگیری مناس مادران بهویژه پس
از زایمان توصیه میشود.
کليدواژهها :مرگ مادری ،زنان باردار ،حاملگی ،زایمان ،هرمزگان.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله 98/08/30 :پذیرش مقاله98/11/24 :
ارجاع :بنائی مژده ،شاهرحمانی نسیم ،شاهرحمانی حدیث ،روزبه نسیبه ،مرادی سهیال ،مبارکآبادی آرزو .فراوانی و علل مرگومیر مادران باردار طی سالهای 1390- 1396در استان هرمزگان .طب
پیشگیری1399 .؛ .56- 65 :)1(7

در حالی است که  94درصد موارد مرگومیر مادری در

مقدمه
مرگ مادری به مرگ زن باردار در اثر بارداری و یا

کشورهای کمدرآمد رخ داده است و اکثراً قاب پیشگیری بودهاند

عوارض ناشی از آن در طول دوران بارداری ،زایمان و تا 42

( .)2براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت میزان مرگ مادر

روز پس از زایمان اطالق میشود (.)1

در سال  2017در کشورهای ایاالتمتحده امریکا  58مورد ،اروپا

در هر روز حدود  810زن باردار به علت عوارض قاب

 13مورد ،افریقا  ،525آسیای جنوب شرقی  ،152مدیترانه شرقی

پیشگیری بارداری و زایمان فوت میکنند .حدود  295هزار زن

 164و در ایران  16مورد به ازای هر صد هزار تولد زنده گزارش

در سال  2017در طول دوران بارداری و نفاس فوت کردند .این

شده است ( .)3عالوه بر آن براساس آخرین بیانیه سازمان

نویسنده مسئول :حدیث شاه رحمانی ،کمیته تحقیقات دانشجو یی ،گروه مامایی و بهداشت باروری ،دانشکدهی پرستاری و ماما یی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
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مژده بنائی
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آرزو مبارکآبادی

4

جهانی بهداشت و اهداف توسعه پایدار این شاخص مرگومیر

جهت رسیدن به توسعه پایدار بهداشت و سالمت همگانی،

مادری تا سال  2030باید حداق به اندازه  70درصد کاهش یابد

شناخت بیشتر عوام مداخلهگر در مرگ مادران ضروری است.

(.)4

شناخت اپیدمیولوژیک مرگومیر مادران میتواند به

جبرانناپذیری به خانواده و جامعه وارد میسازد .مرگ مادر

مرگومیر مادران کمک کند .از طرفی استان هرمزگان از نظر

نشانگر حساسی از وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه شام

میزان مرگومیر مادری در گروه استانهای پرخطر قرار دارد

وضعیت سواد زنان جامعه ،میزان دسترسی ،کیفیت و کفایت

( .)13عالوه بر آن پراکنش سطوح توسعه در شهرستانهای این

مراقبتهای بهداشتی ،شبکههای ارتباطی ،ظرفیت سیستم ارائه

استان نامتعادل بوده و این تفاوت در بخشهای مختلف بهداشت

خدمات به زنان میباشد ( .)5،6عالوه بر آن میزان مرگومیر

درمان ،آموزشی ،فرهنگی ،ارتباطی ،رفاهی و زیربنایی دیده

مادری به عنوان شاخص مهمی از توسعه انسانی شناخته شده

میشود ( .)14بنابراین بررسی عل مرگومیر مادران در طی

است و یکی از مهمترین اهداف توسعه پایدار میباشد که تمامی

سالهای مختلف و همچنین تعیین عوام پیشگیریکننده و

کشورها متعهد شدهاند که در جهت کاهش مرگومیر مادران

مساعدکننده مرگ مادر موج

دستیابی به راهکارهای عملی

تالش کنند .این مسیر تا جایی باید ادامه داشته باشد که هر

جهت کاهش مرگ مادران در این استان میشود و میتواند

حاملگی خواسته و هر زایمان بدون عارضه باشد (.)7،8

مسئوالن را در برنامهریزی ،توسعه و ارتقاء سطح بهداشتی

 Sayو همکاران در مطالعه خود شایعترین عل مرگومیر

کشور یاری دهد؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین فراوانی

خونریزی ،اختالالت

و عل مرگومیر مادران باردار در استان هرمزگان طی سالهای

مادران در سطح جهان را به ترتی

فشارخون ،سپسیس ،سقط ،آمبولی و سایر عل غیرمستقیم

 1390-1396انجام شد.

گزارش کردهاند ( .)9همچنین در مطالعه زالوند و همکاران
خونریزی ( 30/7درصد) ،فشارخون ( 17/1درصد) و بیماری

مواد و روشها

قلبی -عروقی ( 8/1درصد) مهمترین عل مرگومیر مادر در

این مطالعه از نوع توصیفی بود و به صورت مقطعی

کشور ایران گزارش شده است ( .)10کریمزایی و همکاران

انجام شد .جامعه مورد پژوهش کلیه مادران باردار فوت

مطالعهای با هدف تعیین فراوانی و عل مرگ مادر در سالهای

شده از فرودین  1390تا اسفندماه  1396در استان

 2009-2013در ایرانشهر انجام دادند .در این مطالعه فراوانی

هرمزگان بود.

مرگ مادر  34بود .همچنین شایعترین علت مرگ مادر به ترتی

براساس نظام کشوری مراقبت مادر ،برای هر مادر

خونریزی پس از زایمان ،پره اکالمسی و عفونت تشخیص داده

باردار یک پرونده بهداشتی و یک پرونده بیمارستانی در

شد ( El Arifeen .)11و همکاراندر مطالع خود بیان کردند میزان

مراکز بهداشت استان و شهرستان وجود دارد .در

مرگ مادری بین سالهای  2007-2010در بنگالدش  194مرگ

صورت وقوع هر مرگ مادر ظرف مدت  2هفته کمیته

در صد هزار تولد زنده بوده است که با توجه به میزان مرگومیر

مرگ مادر تشکی میشود و با توجه به اطالعات موجود

مادری در سالهای  1998- 2001میانگین نرخ کاهش ساالنه

در پرونده و نتایج بررسی گروه پرسشگری علت مرگ

 5/6درصد بوده است (.)12

مشخص و راهکارهای آن ارائه میشود.
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مادر هسته اصلی خانواده میباشد و مرگ مادر صدمات

تصمیمگیریهای استراتژیک برای کاهش هر چه بیشتر

مژه بنائی و همکاران

عل مرگومیر مادران باردار

در این پژوهش اطالعات مورد نظر از پرونده
بیمارستانی و بهداشتی موجود در مرکز بهداشت استان،

(صفر) بود .بیشترین نسبت مرگ مادر در سال  1390و
کمترین نسبت در سال  1396بوده است (نمودار .)1

فرم تکمی شده مرگ مادر و نتایج مصاحبه موجود در
مورد مرگ مادر جمعآوری شد .در صورت وجود هر
گونه ابهام در پرونده یا اطالعات ناقص ،با مراجعه به
بازماندگان متوفیان اطالعات مورد نظر تکمی شد.
ابزار گردآوری دادهها پرسشنامهای محققساخته و
مشتم بر سه قسمت بود .بخش اول شام اطالعات
دموگرافیک ،بخش دوم شام اطالعات مامایی و زایمان و
بخش سوم شام اطالعات تخصصی مربوط به مرگ

نمودار  -1روند تغييرات ميزان مرگومير زنان باردار در استان
هرمزگان در یک دوره  7ساله

مادر است .روایی پرسشنامه با روایی محتوی و پایایی
ابراز با استفاده از روش آلفاکرونباخ و با ضری

براساس یافتههای حاص از این پژوهش  60نفر (60

همبستگی  0.85مورد تایید قرار گرفت .کلیه دادههای اخذ

درصد) از مادران فوت شده از طریق سزارین زایمان

شده از پرونده توسط سه پژوهشگر کنترل شد .دادهها

کرده بودند 46 .نفر ( 46درصد) از مادران فوت شده

از طریق روشهای آمار توصیفی (جداول و نمودار)

حداق دارای یک عام خطر و  86نفر ( 86درصد) از

مورد بررسی قرار گرفت.

آنان دارای بارداری خواسته بودند .عام زایمان  91نفر

جهت رعایت مالحظات اخالقی تمامی اطالعات به

( 91درصد) از مادران ماما و متخصص زنان بود .سایر

صورت کامالً محرمانه و بدون ذکر نام افراد و

متغیرهای مرتبط با مرگومیر مادران در جدول 1

جمعآوری شد و برای انجام پژوهش مجوزهای الزم از

بررسی شده است.

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان

همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که شایعترین

و مسئولین مربوطه شبکه بهداشت و درمان استان اخذ

علت مرگومیر در فاصله زمانی  1390-1396خونریزی

شد.

بود (جدول .)2
جدول  -2توزیع فراوانی علل مرگومير مادران در استان
هرمزگان طی سالهای 1390-1396

یافتهها

علت مرگ مادر

این پژوهش نشان داد که در طول دوره  7ساله تعداد
مرگ مادر  100نفر ،تعداد تولد زنده  305212نفر بود.
شاخص مرگومیر مادری در استان هرمزگان در این
دوره زمانی  32/76به ازای هر  100هزار تولد زنده بود.
بیشترین میزان مرگ مادر در شهرستان بندرعباس (29
مورد) و کمترین میزان آن در شهرستان ابوموسی
مجله ط پیشگیری ،سال هفتم ،شماره اول ،بهار 1399
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فراوانی (درصد)

خونریزی

)24(24

سایر

)17(17

اکالمپسی

)16(16

نامعلوم

)12(12

آمبولی

)11(11

بیماری زمینهای

)9(9

عفونت

)6(6

بیماری قلبی

)5(5

جمع ک

)100(100
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ميزان مرگومير مادر

جدول  -1توزیع فراوانی متغيرهای مرتبط با مرگومير مادران در استان هرمزگان طی سالهای 1390-1396
متغير
سن

زیر  18سال
35-18
باالی  35سال

(1 )6/25
(12 )75
()18/75
3

0
()92/31
12
(1 )7/69

0
(7 )50
(7 )50

محل
سکونت

شهر
روستای اصلی
روستای
قمرسیاری

(6 )37/5
(6 )37/5
(4 )25

()38/46
5
()61/53
8
0

فاصله
بارداری

>3
≥3

(1 )6/25
()93/73
15

()23/07
3
()77/9
10

مرتبه
زایمان

>5
≥5

()93/73
15
(1 )6/25

()92/31
12
(1 )7/69

محل فوت

بیمارستان
تسهیالت
مراکز بهداشتی
منزل
بین راه

()81/25
13
0
0
(2 )12/5
(1 )6/25

()69/23
9
0
0
()30/76
4
0

مقطع
زمانی
فوت

زمان بارداری
حین زایمان
پس از زایمان

()18/75
3
0
()81/25
13

()30/76
4
()23/07
3
()46/15
6

()42/85
6
()42/85
6
()14/28
2
()35/71
5
()64/28
9
()71/42
10
()28/57
4
()64/28
9
0
(1 )7/14
()14/28
2
()14/28
2
()14/28
2
(1 )7/14
()78/57
11

0
()69/23
9
()30/76
4
()38/46
5
()38/46
5
()23/07
3
()46/15
6
()53/84
7
()84/61
11
()15/38
2

0
()78/57
11
()21/42
3
()57/14
8
()21/42
3
()21/42
3
()21/42
3
()78/57
11
()78/57
11
()21/42
3
()71/42
10
0
0
()14/28
2
()14/28
2

()76/92
10
0
0
(1 )7/69
()15/38
2
()30/76
4
0
()69/23
9

()28/57
4
(1 )7/14
()64/28
9

0
()72/2
13
(5 )27/7

(1 )8/3
(9 )75
(2 )6/16

(2)2
(73 )73
(25 )25

(7 )38/8
(6 )33/3
(5 )27/7

(6 )50
(5 )41/6
(1 )8/3

(43 )43
(39 )39
(18 )18

(1 )6/16
()93/84
17

(1 )6/16
()93/84
11

(20 )20
(80 )80

()93/84
17
(1 )6/16

()91/7
11
(1 )8/3

(87 )87
(13)13

()77/7
14
0
0
(4 )22/2
0

()83/3
10
0
(1 )8/3
(1 )8/3
0

(75 )75
0
(2)2
(16)16
(7 )7

(4 )22/2
(2 )11/1
()66/6
12

(4 )33/3
(3 )25
(5 )41/7

(25 )25
(10 )10
(65 )65

و همکاران شایعترین علت مرگ مادر در دوره زمانی -2018

بحث و نتيجهگيری
هدف از این مطالعه تعیین فراوانی و عل مرگومیر مادران

 2010خونریزی پس از زایمان بود که از این نظر همراستا با

باردار استان هرمزگان در بازه زمانی هفتساله بین سالهای

مطالعه حاضر میباشد ( )18اما در کشور آرژانتین شایعترین

 1390تا  1396بود .نتایج حاص از این پژوهش نشان داد که در

علت مرگ مادران اختالالت فشارخون در بارداری گزارش شد

این فاصله زمانی میزان مرگومیر مادری  32/76نفر به ازای هر

( .)19خونریزی پس از زایمان یکی از سه عل اصلی مرگومیر

صد هزار تولد زنده بوده است .روند کلی مرگومیر در این

مادران و یک عام تهدیدکننده حیات در سرتاسر جهان است

استان تقریباً سیر نزولی داشته است اما با وجود این هنوز در

( .)20خونریزی شدید پس از زایمان میتواند در عرض چند

سطح باالیی میباشد و از برخی از کشورهای خاورمیانه مانند

ساعت باعث مرگ مادر شود ()1؛ بنابراین دسترسی سریع به

قطر ( 9مورد) ،عمان ( 19مورد) ،لبنان ( 29مورد) ،عربستان (17

فرآوردههای خونی ،اقدامات اورژانس مامایی و ارجاع سریع به

مورد) ،کویت ( 12مورد) و مصر ( 37مورد) بیشتر میباشد (.)3

مراکز تخصصی مجهز میتواند در نجات جان مادر م ثر باشد.

یافتههای مطالعه حاضر نشان میدهد شایعترین علت مرگ

براساس نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر بیشترین

خونریزی پس از زایمان میباشد .در استانهای سیستان و

فراوانی مرگ مادر در گروه سنی  18-35سال رخداده است که

بلوچستان ( ،)15اصفهان ( )16و سمنان ( )17نیز شایعترین علت

با مطالعه جمشیدپور و همکاران و شهیدی و همکاران همراستا

مرگ مادران خونریزی گزارش شده است .در مطالعه El-Kak

میباشد اما با مطالعه  MacDormanو همکاران همراستا نبود
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مژه بنائی و همکاران

بررسی عل مرگومیر مادران باردار

سال و باالی  35سال از نظر عوارض بارداری و زایمان در

قرار گرفت و نتایج نشان داد زایمان سزارین خطر مرگ مادر را

معرض خطر بیشتری قرار دارند اما در این گروه سنی به علت

 11برابر افزایش میدهد ( .)29بنابراین سزارین یکی از مهمترین

تعداد باالی بارداری ،میزان مرگ میر بیشتری گزارش میشود.

عوام خطر مرگومیر زنان باردار محسوب میشود و اقدامات

بنابراین اهمیت بیشتر در زمینه تنظیم خانواده و توجه هر چه

اساسی جهت کاهش میزان سزارین تأثیر به سزایی در کاهش

بیشتر مادران در این سنین توصیه میشود.

مرگومیر مادری دارد .بیشتر مادران فوت شده در این پژوهش

در مطالعه حاضر اکثر مرگ مادران در بیمارستان رخ داده

فاصله بارداری بیشتر از  3سال و تعداد بارداری کمتر از  5عدد

بود و زایمان توسط متخصص زنان یا ماما انجام شده بود .در

داشتند .در مطالعه  Ntoimoو همکاران  51درصد مرگها در

مطالعه کریمیزارچی و همکاران  92درصد از مرگ مادران در

بارداری اول و دوم 37/3 ،درصد در بارداری  4-2و تنها 7/6

بیمارستان رخداده بود ( Mgawadere .)24و همکاران در مطالعه

درصد از مرگ مادران در بارداری باالی  5رخداده بود (.)28

خود مرگ  94مادر باردار در بیمارستان و مراکز درمانی را

رجایی و همکاران نیز در پژوهش خود گزارش کردند بارداری

مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج مطالعه آنها نشان داد که

اول و دوم نسبت به بارداریهای متعددتر ،عام خطر عمدهتری

مهمترین علت مرگ مادر در بیمارستان به ترتی شام مدت

برای مرگومیر مادر محسوب میشود که دلی آن ممکن است

طوالنی انتظار قب از معالجه در یک مرکز درمانی ،کمبود

عدم تجربه و آگاهی مادران و ناشناخته بودن بیماریهای

تجهیزات و امکانات ،تشخیص اشتباه ،درمان نادرست ،سیستم

زمینهای باشد ( .)30بنابراین افزایش آگاهی خانوادهها در مورد

ارجاع ناکافی ،عدم صالحیت ،دسترسی و مهارت کارکنان و

بارداری ،و افزایش پوشش مراقبتها توصیه میگردد .در مطالعه

کمبود کادر باصالحیت بود ( .)25در واقع مهمترین عام

محمدینیا و شهیدی و همکاران تعداد باالی بارداری به عنوان

زمینهساز مرگ مادر عوام نیروی انسانی ارائهکننده خدمت

عام خطر مرگومیر مادری عنوان شد که از این نظر با نتایج

شام تأخیر در تشخیص ،درمان ،پیگیری بیمار ،استفاده از

مطالعه ما مغایرت دارد (.)15،22

درمان غیر م ثر ،کوتاهی در ارجاع به موقع و نقص در ارائه

در پژوهش حاضر بیشترین موارد مرگومیر مادران

خدمات درمانی از طرف ردههای مختلف تخصصی و

مربوط به دوران پس از زایمان بود که با مطالعه زارعان و

غیرتخصصی میباش د( .)26بنابراین مجهز کردن بیمارستانها،

همکاران و محمدی نیا و همکاران همراستا بود ( .)15،16عدم

ارائه خدمات باکیفیت در اورژانسهای مامایی و دسترسی آنان

انجام مراقبتهای الزم ،کام  ،صحیح و به موقع توسط کادر

به مایعات و بانک خون توصیه میگردد.

درمانی ،بیتوجهی و عدم حساسیت مادر و خانواده و همچنین

در این پژوهش اکثر موارد مرگومیر به روش سزارین

عدم دریافت مراقبت پس از زایمان از مهمترین دالی فوت مادر

زایمان کرده بودند .از این نظر یافتههای مطالعه ما با پژوهش

پس از زایمان میباشد .براساس این نتایج مراقبتهای پس از

مرادان و همکاران و شهیدی و همکاران مشابه بود  ،اما با مطالعه

زایمان دارای اهمیت ویژهای میباشند .بنابراین تالش برای

سارانی و همکاران و  Ntoimoو همکاران مغایرت داشت

افزایش پوشش و بهبود کیفیت خدمات و افزایش آگاهی مادر و

( .)17،22،27،28در تعداد زیادی از مطالعات افزایش میزان

خانواده ،پیگیری مادران در این دوره ،همچنین شناسایی عوام

مرگومیر به علت زایمان سزارین تأییدشده است (.)21

مرتبط با عدم انجام این مراقبتها میتواند سهم بسزایی در
کاهش مرگومیر مادران داشته باشد.
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( .)21-23درواقع علیرغم اینکه مادران در دو گروه سنی زیر 18

در یک مطالعه حدود  1/5میلیون بارداری مورد بررسی

بودند .در مطالعه مجمدی نیا و همکاران نیز سکونت در روستا

پرخطر ،افزایش پوشش خدمات تنظیم خانواده افزایش آگاهی

از عوام مرتبط با مرگومیر مادر گزارش شده است (.)15،30

خانوادهها در مورد بارداری ،افزایش پوشش مراقبتها در

در کشورهای در حال توسعه نیز عدم دسترسی به مراقبتها و

سراسر دورهی بارداری و به ویژه پس از زایمان ،شناسایی به

سکونت در روستا از عوام خطر محسوب میشود ( .)27در

موقع و ارجاع سریع و پیگیری مادران پرخطر ،توجه به افزایش

واقع دوری مسافت ،عدم دسترسی به مراقبتهای فوری مامایی

تجهیزات بیمارستانها و آمبوالنسها توصیه میشود.

به علت ضعف سیستمهای ارجاع از مهمترین علتهای

تشکر و قدردانی

مرگومیر مادران در روستا محسوب میشود .بنابراین ارتقا
دسترسی به خدمات و همچنین ایجاد سیستمهای ارتباطی

بدینوسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی

مناس و سریع در برخورد با عوارض مامایی میتواند به عنوان

هرمزگان ،مسئوالن مربوطه شبکه بهداشت و درمان استان،

یکی از راهکارهای مهم در کاهش مرگومیر مادری موردتوجه

اداره سالمت مادران استان و خانواده متوفیان شرکتکننده در

قرار گیرد .در مطالعه  Peisinoو همکاران بیشترین افراد فوت

این پژوهش تقدیر و تشکر میکنیم.

شده ساکن شهر بودند ( .)19شاید بتوان بیان کرد یکی از دالی
وجود این تفاوت تعداد ،جمعیت بیشتر ساکن در شهر میباشد.

تأیيدیه اخالقی

در این پژوهش بیشترین میزان مرگ مادر در شهرستان

این مقاله برگرفته از طرح تحقیقلاتی مصلوب جلسله

بندرعباس رخداده بود .باالتر بودن مرگ مادر در این شهرستان

شللورای پژوهشللی  1399و جلسلله کمیتلله اخللالق در

میتواند به علت جمعیت بیشتر ،باالتر بودن میزان باروری کلی و

پژوهش دانشگاه علوم پزشکی هرمزگلان بلا کلد اخلالق

وجود مناطق حاشیهنشین فقیر در اطراف این شهرستان باشد.

 IR.HUMS.REC.1399.051است.

کمترین میزان مرگومیر در شهرستان ابوموسی بود .این
شهرستان با توجه به شرایط خاصی که دارد یکی از
شهرستانهای مهم ایران میباشد و باالترین سطح توسعهیافتگی

تضاد منافع
نویسندگان هیچگونه تضاد منافعی ندارند.

در استان هرمزگان مربوط به شهرستان ابوموسی میباشد.
از محدودیتهای مطالعه حاضر میتوان به گذشتهنگر بودن

سهم نویسندگان

مطالعه و عدم وجود گروه کنترل جهت ارزیابی عل مرگ مادران

مژده بنایی (نویسنده اول) نگارش مقاله ( 30درصد) ،نسیم

اشاره کرد .از نقاط قوت مطالعه بررسی و کنترل دادهها توسط

شاهرحمانی (نویسنده دوم) روش شناسی ( 10درصد) ،حدیث

سه پژوهشگر بود.

شاهرحمانی (نویسنده سوم و مسئول) نگارش مقاله ( 30درصد)،

از نتایج این مطالعه میتوان برای شناسایی بیشتر عوام
م ثر در مرگ مادر با انجام پژوهشهای بیشتر و در نتیجه انجام
برنامهریزی ،توسعه و ارتقاء سطح بهداشتی جهت کاهش

نسیبه روزبه (نویسنده چهارم) مطالعه و تایید نسخه نهایی (10
درصد) ،آرزو مبارکآبادی (نویسنده پنجم) جمعآوری دادها و
سهیال مرادی (نویسنده ششم) جمعآوری دادهها ( 20درصد).

مرگومیر استان استفاده کرد .مطالعه و عوام خطر شناخته
شده مرگ میر در این استان ،آموزش و افزایش آگاهی و مهارت
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نتایج نشان داد که بیشترین افراد فوت شده ،ساکن روستا

کارکنان و افزایش حساسیت آنان در شناسایی بارداریهای

مژه بنائی و همکاران

بررسی عل مرگومیر مادران باردار

.پزشکی هرمزگان انجام شده است

این مقاله با حمایت مالی معاونت تحقیقات دانشگاه علوم
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Abstract
Introduction: Since the mathernal death affects the family and society´s health, recognizing the causes and finding the
preventive measures is essential. The aim of this study was to determine the prevalence and causes of mortality in pregnant
women in Hormozgan province.

Methods: In this descriptive cross-sectional study, the study population was all pregnant mothers who died during the years
1390-1391. The information was collected from the hospitals, records available at the provincial health center, the completed
maternal death forms, and the interviews on maternal death. Data collection tool was a researcher-made questionnaire and the
data were analyzed using descriptive statistics with SPSS software.

Results: The rate of maternal death in Hormozgan province in the study period was 32.76 cases per 100,000 live births and
the frequency of maternal death was 100. The most common cause of death was postpartum hemorrhage. The majority of
deceased mothers were 18-35 years old (73%), with pregnancy interval more than three years (80%), delivery times less than 5
(87%), rural resident (57%), and wanted pregnancy (86%).The type of delivery was cesarean section in the majority of mothers
who died (60%). In addition, 75% of the mothers were died in hospitals and specialists and midwives were helping them to
deliver (91%). The highest mortality rate was related to post-delivery period (65%).

Conclusion: In order to reduce the mathernal mortality, it is recommended to provide high quality services to the villagers
and promote the referral system, quality of services to villagers, midwifery protocols, ambulance and hospital equipments, the
level of knowledge and skills of staff, and follow up system and to reduce the unnecessary cesarean sections.
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