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چکیده
هدف :برای شناسایی علل اصلی سوءتغذیه در کودکان نیاز به جمعآوری دادههای باکیفیت و یکپارچه در سطح ملی میباشد که این امر ضرورت
ایجاد مجموعه حداقل داده را میطلبد .بنابراین پژوهش حاضر با هدف طراحی مجموعه حداقل داده سوءتغذیه کودکان زیر پنج سال انجام شده است.
روشها :پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و به روش کمی در سال  8931در دو مرحله انجام شد .در مرحله اول با روش توصیفی -تطبیقی،
عناصر داده مورد نیاز در سامانههای ملی و بینالمللی مربوط به سوءتغذیه کودکان مقایسه شد .در مرحله دوم  MDSاولیه طراحی و سپس با روش
دلفی در دو راند توسط خبرگان اعتبارسنجی شد .جامعه پژوهش  93نفر از افراد خبره با تخصص تغذیه و کودکان بود که بهصورت غیرتصادفی
هدفمند مبتنی بر معیار انتخاب شدند .در نهایت ،مواردی که توافق جمعی باالی  57درصد را کسب نمودند در  MDSمنظور شدند .داده با استفاده از
آمار توصیفی و نرمافزار  Excelتجزیه و تحلیل شدند.
نتایج MDS :تائید شده برای سوءتغذیه کودکان زیر پنج سال دارای  75عنصر داده و  5زیرمجموعه شامل رشد کودک ،جمعیت شناختی و
مدیریتی ،معاینات بالینی ،تشخیصی ،وضعیت تغذیه ،تاریخچه پزشکی و آزمایشها بود.
نتیجهگیری :ایجاد  MDSنقش مهمی در بهبود کیفیت مدیریت اطالعات و تشخیص به موقع سوءتغذیه کودکان دارد .به منظور گردآوری داده
یکسان ،دستیابی به سیستم اطالعات یکپارچه و تسهیل تبادل داده سوءتغذیه ،پیشنهاد میشود که از این  MDSاستفاده شود.
کلیدواژهها :مجموعه حداقل داده ،سیستمهای اطالعات سالمت ،سوءتغذیه ،کودکان.
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کودکان زیر پنج سال در جهان و یکی از جدیترین مشکالت بهداشتی

مقدمه:
کودکان سهم عمدهای از جمعیت جهان را تشکیل میدهند

در کشورهای در حال توسعه محسوب میشود [ .]2،9بسیاری از کشورها

بهطوریکه در کشورهای در حال توسعه ،سهم این قشر از کل جمعیت

در حال حاضر دچار بار مضاعف اختالالت تغذیهای هستند و بهطور

تقریباً به  73درصد میرسد [ .]8دوران کودکی و بهخصوص پنج سال

همزمان از یکسو با افزایش فراوانی چاقی دوران کودکی و از سوی دیگر

اول زندگی ،دوران بسیار مهم و غیرقابلبرگشت در روند رشد و تکامل

با مشکل تغذیه ناکافی و کوتاهقدی تغذیهای مواجه هستند [ .]4به

کودکان است .تغذیه مطلوب کودکان ،فرصت تکامل بهینه را برای آنها

گزارش دفتر نمایندگی سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد ،که در سال

فراهم میسازدکه حق طبیعی هر کودک است .رشد و تکامل دو پدیده

 2385گزارش خود را با عنوان وضعیت امنیت غذایی و تغذیه در جهان

بههمپیوسته هستند که با تغذیه مناسب ارتباط نزدیک دارند .سوءتغذیه

پیرامون انواع مختلف سوءتغذیه میلیونها نفر در سراسر جهان منتشر

ناشی از کمبود مصرف پروتئین و انرژی ،مهمترین علت مرگومیر

نموده است ،افزایش  91میلیونی در تعداد افراد گرسنه نسبت به سال
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مجموعه حداقل داده سوءتغذیه کودکان

نسبت به سن بوده و  72میلیون کودک نیز از وزن پایین نسبت به

سطح مراکز مراقبت بهداشتی و درمانی در قالب فرمهای مختلف

قدشان رنج میبرند .برآوردها حاکی از آن است که  48میلیون کودک نیز

جمعآوری و ثبت میشوند که برخی از عناصر موجود در فرمها شامل:

دچار اضافه وزن هستند [ .]7این در حالی است که براساس گزارش

اندازهگیری قد وزن و دور سر و نمایه توده بدنی ،رسم منحنیهای رشد و

پنجم سازمان جهانی بهداشت در سال  ،2381سوءتغذیه بهعنوان یک

وزن گیری ،تکمیل فرمهای غربالگری تغذیهای ،نمره معیار طبیعی وزن

معضل جهانی و پیشرونده در کودکان شناخته شده است به طوری که

برای قد ،کاهش وزن کودک طی سه ماه اخیر و بیاشتهایی است

تمام ارائهدهندگان مراقبت سالمت ،سیاستگزاران و دولتمردان باید نسبت

[ .]9،84اما متعدد بودن فرمهای سوءتغذیه و یکسان نبودن عناصر داده

به این معضل توجه نمایند [.]5

موجود در آن سبب پراکندگی داده ثبت شده در سامانههای اطالعاتی

نگاهی به وضعیت تغذیه کودکان در ایران نشان میدهد که تعداد

میشود که نمیتواند اطالعات کامل ،بهموقع و یکپارچه برای

قابل توجهی از کودکان به درجاتی از سوءتغذیه مبتال هستند .اما در این

ارائهدهندگان مراقبت سالمت فراهم نماید؛ بنابراین ،فرایند فعلی جوابگوی

میان کودکانی که در سالهای اول زندگی ،از مراقبت مناسب و غذای

نیازهای اطالعاتی سیستم جدید نخواهد بود و تأثیرات نامطلوب بر

کافی بهرهمند میشوند ،ضریب هوشی باالتری داشته و از رقابت و

مراقبت بیماران گذاشته و هزینههای گزافی را تحمیل میکند

سالمت بیشتری برخوردار هستند .در نتیجه ،این کودکان به دلیل تغذیه

[.]9،82،87

مطلوب دارای قدرت ذهنی باال ،فراگیری شناختی و مهارتی زیادی در

بنابراین ،وجود مجموعه حداقل داده (MDS: Minimum Data

جامعه برخوردار خواهند بود که به عنوان آیندهسازان در توسعه کشور

) Setدر نظام مدیریت اطالعات برای برآورده نمودن نیازهای ملی و

نقش موثری خواهند داشت ]5[ .سوءتغذیه کودکان را میتوان با

بینالمللی امری ضروری شناخته شده است و نقش مهمی را در

تشخیص زودهنگام ،بهبود مدیریت گروهدرمانی و مستندسازی بهموقع و

استانداردسازی عناصر داده و تبادل دادههای مراقبت سالمت دارد [.]89

ثبت کارآمد دادهها ،بهطور مؤثر پیشگیری و یا درمان نمود [ .]1پیرو این

از اینرو MDS ،سوءتغذیه کودکان زیر پنج سال میتواند در گردآوری

مسئله ،دستورالعمل و مستندسازی فرمهای مربوط به ارزیابی تغذیه

داده باکیفیت و همچنین یکپارچهسازی اطالعات مورد نیاز مؤثر باشد .با

کودکان و نوجوانان بستری در بیمارستان بهعنوان یکی از راهکارهای ملی

توجه به شواهد اولیه ،مجموعهای که قادر باشد الزامات دادهها را بهصورت

برای ارتقای کیفیت و ثبت مراقبتهای تغذیه ارائه شده است [ .]9در این

جامع و یکپارچه درباره سوءتغذیه کودکان زیر پنج سال گردآوری کند در

فرآیند کارشناسان تغذیه عناصر داده مربوط به سوءتغذیه را جمعآوری،

ایران موجود نیست [ .]85-81این مجموعه حداقل داده با فراهمسازی

سازماندهی ،تحلیل و تفسیر میکنند .بنابراین ،جمعآوری داده بهعنوان

متغیرهای ضروری مربوط به وضعیت سالمت کودکان اعم از دادههای

اولین و مهمترین بخش از فرایند مدیریت اطالعات محسوب شده که

جمعیتشناختی ،بالینی ،وضعیت تغذیه و طرح مراقبت بیمار امکان

جهت ذخیرهسازی در پایگاه داده فراهم میشود و بدین ترتیب روش

برقراری ارتباط مناسب بین فراهمکنندگان مراقبت سالمت و

قابلفهمی برای بازیابی اطالعات بهمنظور استفادههای آتی ایجاد میشود

تصمیمگیری بهموقع برای مدیران را تسهیل میکند که در نتیجه الزامات

[ .]3عناصر داده بهداشتی دقیق و یکسان به عنوان پیشنیاز ضروری برای

دولتی و نیازهای درونی جامعه پزشکی را برآورده میسازد[ .]82،83این

ارائه مراقبتهای بهداشتی مطلوب با قابلیت تبادل داده محسوب میشود.

مجموعه حداقل داده میتواند روشی اسـتاندارد برای جمعآوری دادههای

با توجه به این مسئله که بخش مراقبت سالمت طیف وسیعی از دادهها را

ضروری سوءتغذیه ایجاد میکند تا فهم آن را آسان نموده و امکان مقایسه

در برمیگیرد ،تمرکز صحیح این دادهها از اهمیت بسزایی برخوردار است

را در سطح ملی و بینالمللی فراهم آورد.

[.]83،88

از آنجا که تأمین مراقبت بهداشت و درمان در گروههای آسیبپذیر

در حال حاضر عناصر داده موجود در کشور نه تنها نیازهای ملی را

اهمیت و اولویت بسیاری دارد ،مراقبت کودکان به عنوان یکی از

برآورده نمیکند ،بلکه منطبق با توصیههای مراکز بینالمللی نبوده

جنبههای مهم و اساسی در خدمات بهداشتی و درمانی کشور محسوب

بهطوریکه ،دادههای گردآوری شده در سامانههای اطالعات بهداشتی در

میشود که در تدوین برنامههای اجرایی و انتخاب اولویت منابع نقش
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مجموعه حداقل داده سوءتغذیه کودکان

سوءتغذیه کودکان زیر پنج سال و عناصر داده ناکافی ،طراحی مجموعه

نوجوانان باالی دو سال بستری در بیمارستان ،و همچنین فرم ارزیابی

حداقل داده سوءتغذیه کودکان میتواند منابع ارزشمندی برای ارزیابی،

کودکان یک تا  24ماه .در این پژوهش از منابع و سامانههای بینالمللی

برنامهریزی درمان ،پیگیری مستمر پیشرفت بیماری و بهبود کیفیت

نیز برای مقایسه عناصر داده مربوط به سوءتغذیه استفاده شد که به

مراقبت درمانی در اختیار سیاستگذاران و متخصصان مراقبت بهداشتی

زیرگروههای بانک جهانی تغذیه ،سازمان بهداشت جهانی ،مرکز کنترل و

قرار دهد [.]23

پیشگیری بیماریها و صندوق حمایت از کودکان تقسیم شدند .این

مورد اقدامات بهداشتی مربوط به باروری مادران نوزادان و کودکان،

کار و دستورالعملهایی برای شناسایی و ارزیابی سوءتغذیه در اختیار

مجموعه داده خدمات اجتماعی ،کودکآزاری و بیتوجهی به کودکان،

متخصصین و ارائهدهندگان خدمات درمانی ارائه میدهند [.]9،25-21

معیارهای تشخیص سوءتغذیه در افراد بزرگسال و کارآزمایی بالینی در

ابزار گردآوری داده در مرحله اول پژوهش جداول استخراج داده بود .روش

زمینه تغذیه کودکان پرداخته شده است [ .]28-24اما مطالعه منسجمی

گردآوری داده در این مرحله بررسی مستندات موجود بود که دادهها در

در خصوص عناصر داده و زیرمجموعههای  MDSسوءتغذیه کودکان زیر

قالب جداول تطبیقی مقایسه و تحلیل شدند و وجوه اشتراک و افتراق هر

پنج سال ارائه نشده است .همچنین ،در ایران بررسی به عمل آمده از

یک مشخص شد .سپس MDS ،اولیه سوءتغذیه کودکان زیر پنج سال

میزان شیوع کموزنی در میان کودکان در سال  8935نشان داد که این

پیشنهاد شد که براساس تمامی عناصر داده بکار رفته در سامانه ملی و

پیامد بهطور چشمگیری افزایش یافته و نیازمند اقدامات مداخلهای و ثبت

عناصر داده در حداقل دو سامانه بینالمللی بود.

به هنگام عناصر داده سوءتغذیه است .براساس یافتههای این مطالعه

مرحله دوم پژوهش بهمنظور اعتبارسنجی  MDSاولیه پرسشنامهای

بیشترین و کمترین میزان شیوع کموزنی در کودکان بـه ترتیب 51/5

طراحی شد که با روش دلفی در دو راند به نظرخواهی خبرگان رسید.

درصد و  8/1درصد بوده است [ .]27بنابراین ،ایجاد مجموعه داده همراه

پرسشنامه راند اول دلفی دارای سواالت بسته و باز بود که از دو بخش

با تعریف واحد برای هر عنصر داده که توافق جمعی در خصوص آنها

تشکیل شد ،بخش اول حاوی مشخصات فردی خبرگان ( 1سوال) و

حاصلشده باشد از الزامات طراحی  MDSسوءتغذیه کودکان زیر پنج

بخش دوم نظرخواهی در خصوص عناصر داده مرتبط با مجموعه حداقل

سال است .بنابراین ،پژوهش حاضر با هدف طراحی  MDSسوءتغذیه

داده سوءتغذیه کودکان زیر پنج سال ( 53سؤال) بود که بهصورت

کودکان زیر پنج سال سازماندهی شده است.

ضرورت «دارد» یا «ندارد» مشخص شد .همچنین ،هرکدام از عناصر داده
شامل  3زیرمجموعه بود که شامل جمعیت شناختی و مدیریتی ،رشد

مواد و روشها:

کودک (تنسنجی) ،معاینات بالینی ،تشخیصی ،آزمایشها ،اقدامات

پژوهش حاضر یک مطالعه کاربردی بود که به روش کمی در دو

درمانی ،دارویی ،وضعیت تغذیه و تاریخچه پزشکی بود .خبرگان باید نظر

مرحله در سال  8931انجام شد .در مرحله اول عناصر داده مربوط به

خود را راجع به ضرورت یا عدم ضرورت هر عنصر داده مشخص کرده و

سوءتغذیه در دو سطح ملی و بینالمللی مقایسه شد .سامانههای سیب

سپس در صورت ضرورت عنصر داده زیرمجموعه مربوط به آن را انتخاب

(برای کل کشور) ،سینا (برای استان خراسان رضوی) ،ناب (برای استان

میکردند.

گلستان) و فرمهای تغذیه مربوط به وزارت بهداشت برای کودکان بستری

پرسشنامه راند دوم دلفی حاوی  45مؤلفه بود که  94مؤلفه آن در

زیر پنج سال بستری در سطح ملی بررسی و مقایسه شد .علت انتخاب

دور اول دلفی توافق جمعی بین  73تا  57درصد کسب کرده بوند و 82

این سامانهها این بود که در ایران تنها مراکز بهداشتی شهری و روستایی

مولفه از سوی خبرگان پیشنهاد شده بود .معیار ورود به جامعه پژوهش در

مسئولیت کنترل ،پایش و جمعآوری داده در حوزه سالمت کودکان زیر

مرحله اعتبارسنجی  MDSاولیه عبارت بود از پزشکان متخصص کودکان

پنج سال کشور را به عهده دارند و تغذیه یکی از ارکان مهم آن محسوب

و تغذیه ،عضو هیاتعلمی دانشگاههای علوم پزشکی مشهد و داشتن یک

میشود .عالوه بر این ،در مورد کودکان بستری در بیمارستانها نیز

سال سابقه و تجربه کاری در حوزه تغذیه کودکان که محل خدمت آنها

فرمهای وزارت بهداشت ،به عنوان تنها منبع ثبت اطالعات تغذیه کودکان

دانشکده پزشکی و بیمارستان دکتر شیخ ،بخش کودکان بیمارستان امام
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در مطالعات منتشر شده خارج از کشور به مجموعه حداقل داده در

سازمانها در حوزه تغذیه فعالیت چشمگیری داشتهاند و هر ساله گزارش

] [ DOI: 10.29252/jmis.6.3.34

مهمی دارد [ .]82از طرف دیگر ،به دلیل کمتوجهی به ثبت اطالعات

در ایران بود که این فرمها عبارتند از فرم ارزیابی اولیه تغذیه کودکان و

ایمانی و همکاران

مجموعه حداقل داده سوءتغذیه کودکان

این مرحله نمونهگیری بهصورت غیر تصادفی هدفمند مبتنی بر معیار

توافق جمعی حاصلشده بین  73تا  57درصد بود در مرحله بعدی به

انجام شد .نمونه پژوهش شامل  93نفر از افراد خبره دارای تخصص

نظرخواهی گذاشته شد.

کودکان و تغذیه بودند که از هر تخصص  87نفر انتخاب شد .در پژوهش
روایی پرسشنامه از طریق اعتبار محتوایی براساس نظرات چهار نفر از
خبرگان متخصص در حوزه کودکان و تغذیه سنجیده شد .بهمنظور
رعایت اصول اخالق در پژوهش از مشارکتکنندگان رضایت آگاهانه اخذ
فراوانی) با نرمافزار  Excelتحلیل شد و مجموع امتیازات برای قضاوت
درباره پذیرش و رد هرکدام از مؤلفهها استفاده شد .تصمیمگیری درباره رد
یا پذیرش هر مؤلفه بدینصورت بود؛ مواردی که توافق جمعی خبرگان
کمتر از  73درصد بود از  MDSاولیه حذف شد ،موارد با توافق جمعی

مشخصات فردی شرکتکنندگان در راند اول و دوم دلفی در جدول
 8ارائه شده است .براساس جدول  ،8مردان و زنان هر کدام به طور
مساوی  73درصد از جامعه پژوهش را تشکیل دادند که در نظرسنجی
مشارکت داشتند .بیشترین درصد شرکت کنندگان مربوط به متخصصان
گروه اطفال ( 55/5درصد) و شاغل در بیمارستان ( 55/5درصد) بود .به
طور کلی میانگین سابقه کار خبرگان  89/8سال بود.

جدول  -1مشخصات فردی خبرگان شرکتکننده در دور اول و دوم دلفی
مشخصات فردی
جنسیت
محل خدمت
تخصص

مرتبه علمی

فراوانی

درصد

زن

۷1

1۸

مرد

۷1

1۸

بیمارستان

۳۸

00/1

دانشکده پزشکی

۷۸

22/2

اطفال

۳2

10/1

تغذیه

1

۳2/2

استاد

4

۷2/2

استادیار

۷1

10/1

دانشیار

4

۷2/2

مربی

1

۷0/1

میانگین سابقه خدمت

نتایج حاصل از نظرسنجی خبرگان در خصوص زیرمجموعهها و
عناصر داده در هر زیرمجموعه مرتبط با  MDSسوءتغذیه کودکان زیر

۷2/۷

مهدکودک یا مراکز نگهداری ( 35/5درصد) و سابقه بیماریها از بدوتولد
( 15/5درصد) بود.

پنچ سال در جدول  2نشان داده شده است .از  53عنصر داده در MDS

در نهایت 75 ،عنصر داده مربوط به سوءتغذیه کودکان زیر پنج سال

اولیه  99عنصر داده در دور اول دلفی و  85عنصر داده در دور دوم دلفی

در  MDSقرار گرفت .براساس جدول  MDS ،2تائید شده شامل  5زیر

توافق جمعی بیش از  57درصد را بدست آورد و در  MDSنهایی قرار

مجموعه بود که شامل جمعیتشناختی و مدیریتی ( 87عنصر داده)،

گرفت .همچنین 85 ،عنصر داده با موافقت کمتر از  73درصد خبرگان از

معاینات بالینی ( 4عنصر داده) ،رشد کودک ( 82عنصر داده) ،وضعیت

 MDSپیشنهادی حذف شد .عالوه بر این ،از میان  82عنصر داده که در

تغذیه ( 5عنصر داده) ،تشخیصی ( 88عنصر داده) ،تاریخچه پزشکی (7

راند اول دلفی از سوی خبرگان پیشنهاد شد  5عنصر داده به توافق

عنصر داده) و آزمایشها ( 2عنصر داده) بود .الزم به ذکر است که دو

جمعی رسید.

زیرمجموعه اقدامات دارویی و درمانی از نظر خبرگان موافقت کمتر از 73

این عناصر داده شامل وزن کودک هنگام ترخیص ( 35/5درصد)،

درصد را کسب نمودند و از  MDSاولیه حذف شد .عالوه براین ،میزان

تعداد دفعات بستری ( 15/5درصد) ،ارزیابی مشکالت مادر در دوران

توافق جمعی در خصوص هر کدام یک از عناصر داده در هر زیرمجموعه

بارداری ( 35/5درصد) ،نوع زایمان ( 13درصد) ،سابقه حضور در

به تفکیک راند اول و دوم دلفی در جدول  2آورده شده است.
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شد .در دور دور اول دلفی دادهها با استفاده از آمار توصیفی (تعداد و درصد

یافتهها:

] [ DOI: 10.29252/jmis.6.3.34

رضا(ع) و بیمارستان فوقتخصصی کودکان حضرت علیاکبر(ع) بود .در

بیش از  57درصد به تائید رسیده و در  MDSمنظور شد .مواردی که

ایمانی و همکاران

مجموعه حداقل داده سوءتغذیه کودکان

زیر مجموعه

دور دلفی



نام کودک ( 39/9 ،21درصد) ،نام خانوادگی کودک (  39/9 ،21درصد) ،کد ملی ( 55/5 ،29درصد) ،سن (25،33
درصد) ،جنسیت ( 25،33درصد)

Х

تاریخ پذیرش ( 45/2 ،5درصد) ،تاریخ ترخیص ( 45/2 ،5درصد) ،نام مادر ( 89/9 ،4درصد)  ،نام خانوادگی مادر (،7
85/5درصد) ،سن پدر (45/5 ،84درصد) ،ملیت مادر ( 49/9 ،89درصد) ،کد ملی مادر (89/9 ،4درصد) ،تاریخ ویزیت
( 49/9 ،89درصد)  ،نام و نام خانوادگی مشاور تغذیه ( 99/9 ،83درصد) ،آدرس ( 25/5 ،1درصد)  ،تلفن (49/9 ،89
درصد)



تاریخ تولد ( 55/5 ،29درصد) ،ملیت کودک ( 33 ،25درصد) ،چندمین فرزند خانواده ( 39/9 ،21درصد) ،قل چندم (،21
 39/9درصد) ،چند قلو ( 55/5 ،29درصد) ،قد مادر ( 55/5 ،29درصد) ،نام پدر ( 55/5 ،29درصد) ،قد پدر (55/5 ،29
درصد) ،سن مادر ( ،)55/5 ،29نام و نام خانوادگی پزشک معالج ( 55/5 ،29درصد)

Х

تعداد فرزندان خانواده ( 49/9 ،89درصد) ،شغل پدر ( 49/9 ،89درصد) ،شغل مادر ( 49/9 ،89درصد) ،وزن مادر (،84
 45/5درصد)  ،وزن پدر ( 4/5 ،84درصد) ،سابقه حضور پرستار در خانه ( 99/9 ،83درصد)

اول



وجود ادم (35/5 ،23درصد)

دوم



تکامل حرکتی( 55/5 ،29درصد) ،ارزیابی مشکالت مادر در دوران بارداری ( 35/5 ،23درصد) ،سابقه بیماریها در خانواده
( 15/5 ،25درصد)

اول



قد ( 35/5 ،23درصد) ،وزن ( 35/5 ،23درصد) ،وزن هنگام پذیرش (24/13 ،24درصد) ،قد هنگام پذیرش (،29
55/5درصد) ،وزن هنگام تولد (24/13 ،24درصد) ،دور سر ( 35/5 ،23درصد) ،دور وسط باالی بازو ( 13 ،24درصد)



تعداد افراد خانوار( 13 ،24درصد) ،چینپوستی بازو ( 55/5 ،29درصد) ،دمای بدن ( 13 ،24درصد)  ،سابقه مصرف دارو (
 55/5 ، 29درصد) ،نوع زایمان (  13 ،24درصد)

Х

چین پشت کتف (  43 ،82درصد)



رژیم غذایی خاص ( 39/9 ،21درصد) ،نوع تغذیه (شیر مادر ،شیرخشک ،تغذیه تکمیلی ،غذای خانواده) (35/5 ،23
درصد) ،ارزیابی تغذیه کودک سالم زیر دو ماه با شیر مادر ( 39/9 ،21درصد) ،ارزیابی تغذیه کودک سالم زیر دو ماه با
شیر مادر و شیرهای دیگر ( 39/9 ،21درصد) ،نیازهای تغذیهای ( 19/9 ،27درصد) ،توصیههای تغذیهای به همراه
(والدین) بیمار ( 13 ،24درصد )

Х

وضعیت امنیت غذا ( 99/9 ،83درصد)



بررسی عادات غذایی کودک ( 13 ،24درصد )

Х

مستقل غذا خوردن کودک ( 99/9 ،83درصد) ،نظم در وعدههای غذایی کودک (  99/9 ،83درصد)



علت بستری ازنظر پزشک ( 15/5 ،25درصد) ،ارزیابی کودکان بیمار ازنظر کموزنی ( 35/5 ،23درصد) کاهش وزن کودک
طی سه ماه اخیر ( 19/9 ،27درصد) ،کاندید عمل جراحی ( 15/5 ،25درصد) ،ارزیابی وضعیت شیرخواران و وزن نگرفتن
شیرخوار هفت روز تا دو ماه ( 39/9 ،21درصد) ،بیاشتهایی ( 13 ،24درصد) ،علل حاد سوءتغذیه ( 39/9 ،21درصد)،
طبقهبندی سوءتغذیه براساس بررسی وضعیت موجود بیمار ( 39/9 ،21درصد)



وزن کودک هنگام ترخیص ( 35/5 ،23درصد) ،تعداد دفعات بستری (  15/5 ،25درصد) ،سابقه بیماریها از بدو تولد
( 15/5 ،25درصد)

اول
جمعیت شناختی و
مدیریتی

دوم

معاینات بالینی

رشد کودک
دوم

اول
وضعیت تغذیه

دوم

اول
تشخیصی
دوم

تاریخچه پزشکی

آزمایش ها

Х

تداخالت غذا با داروهای مصرفی ( 99/9 ،83درصد)  ،علت قطع کردن شیر مادر ( 99/9 ،83درصد)

اول



مبتال به بیماریهای شناختهشده ( 39/9 ،21درصد) ،ارزیابی مکملهای دارویی ( 13 ،24درصد) ،سابقه حساسیت
دارویی یا غذایی ( 39/9 ،21درصد) ،ارزیابی از نظر مکملهای دارویی بیش از سه روز و کمتر از  24ماه (39/9 ،21
درصد)

دوم



سابقه حضور در مهدکودک یا مراکز نگهداری ( 35/5 ،23درصد)

اول



نوع آزمایش درخواستی و معاینات پزشکی (آزمایش خون ،کشت ادرار و مدفوع ،آزمایش هورمونی ،معاینات پزشکی و
پایش رشد ،ژنتیکی ،تصویربرداری) ( 35/5 ،23درصد) ،تاریخ و نتیجه ازمایش ( 35/5 ،23درصد)
توافق جمعی حاصل نشد  Хتوافق جمعی حاصل شد ،

بحث و نتیجهگیری:

 3عنصر داده منطبق بر سامانههای بینالمللی و  25عنصر داده منطبق بر

هدف از پژوهش حاضر ارائه مجموعه حداقل داده سوءتغذیه کودکان

سامانهها و فرمهای بیمارستانی در سطح ملی بود .عالوه براین 1 ،عنصر

زیر پنج سال بود که به طور کلی  75عنصر داده مربوط به سوءتغذیه

داده به تائید خبرگان رسید که بر ضرورت این عناصر داده در هر دو

کودکان زیر پنج سال در  MDSقرار گرفت .قابل ذکر است از  75عنصر

سامانه ملی و بینالمللی تاکید داشت .براساس یافتههای حاصل از پژوهش

داده که به توافق جمعی خبرگان در دور اول و دوم دلفی قرار گرفت تعداد

حاضر ،عناصر داده از قبیل قد ،وزن ،سن ،دور سر ،دور وسط باالی بازو و
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توافق جمعی

عنصر داده (تعداد و درصد)
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جدول  -2مجموعه حداقل داده سوءتغذیه کودکان زیر پنج سال براساس نظرسنجی خبرگان در هر دو دور دلفی

ایمانی و همکاران

مجموعه حداقل داده سوء تغذیه کودکان

مطالعه صدوقی و همکاران با هدف طراحی مجموعه حداقل داده دوره

فراهم میکند ،این امر میتواند نقش مهمی را در ارتقا مدیریت مراقبت از

پریناتال در ایران ارائه شد در مطالعه آن ها عناصر داده جنسیت نوزاد،

کودکان و برنامه تغذیه سالم برای این گروه از افراد آسیبپذیر داشته

نام ،نام خانوادگی ،تاریخ تولد نوزاد ،ملیت نوزاد ،وزن هنگام پذیرش ،وزن

باشد .بنابراین ،پیشنهاد میشود با همکاری نهادهایی نظیر دفتر بهبود

هنگام تولد ،قد ،دور سر ،چندقلویی ،قل چندم تائید شد که با یافتههای

تغذیه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و مراکز بیمارستانی

پژوهش حاضر همخوانی دارد .همچنین ،براساس یافتههای پژوهش

کمیته مشورتی در خصوص مجموعه حداقل داده سوءتغذیه کودکان زیر

حاضر عناصر داده نظیر تکامل حرکتی ،علل سوءتغذیه حاد ،رژیم غذایی

پنج سال و بومیسازی عناصر داده ضروری در ایران تشکیل گردد.

خاص ،نوع تغذیه (شیر مادر ،شیرخشک ،تغذیه تکمیلی و غذای خانواده)

به طور کلی مقایسه یافتههای پژوهش حاضر با سایر پژوهشها نشان

و ارزیابی وضعیت شیرخواران و وزن نگرفتن شیرخوار هفت روز تا دو ماه

داده است که بسیاری از عناصر داده موجود در مجموعه حداقل داده

به توافق جمعی خبرگان رسید .علیرغم اهمیتی که عناصر داده مذکور

سوءتغذیه کودکان نظیر نام مادر ،تلفن ،شغل مادر ،نام پدر ،شغل

در نحوه ارزیابی تغذیه و پیامد رشد کودکان در بدو تولد را دارد اما در

پدر،جنسیت ،تاریخ پدیرش ،تاریخ ترخیص ،وزن مادر ،قد مادر ،شاخص

مطالعه صدوقی و همکاران به این عناصر داده با جزئیات پرداخته نشده

توده بدنی ،کد ملی مادر ،نام و نام خانوادگی پزشک معالج ،آزمایشهای

است و تنها به نوع تغذیه در بدو تولد و ترخیص اشاره شده است [.]89

الزم برای پیگیری ،مبتال به بیماریهای شناخته شده ،ارزیابی مکملهای

بنابراین ،اقدامات پیشگیری برای جبران کمبودهای تغذیهای باید از همان

دارویی ،سابقه حساسیت دارویی یا غذایی با مجموعه حداقل داده

دوران بارداری و جنینی آغاز شود .مطالعه دارابی و همکاران که با هدف

ناهنجاری مادرزادی و پریناتال همپوشانی دارد [ .]89،23بنابراین،

مقایسه مجموعه داده مراقبتهای بهداشتی کودکان در سه کشور

پیشنهاد میشود که پرونده الکترونیک سالمت کودکان مبتال به

توسعه یافته شامل استرالیا ،کانادا و آمریکا با ایران انجام شد .در این مطالعه

سوءتغذیه با دادههای پریناتال و ناهنجاریهای مادرزادی قابلیت پیوند و

عناصر داده اطالعات جمعیت شناختی ،وضعیت وزن ،دور سر و

ارتباط را داشته باشد.

نمودارهای رشد ،طبقهبندی وضعیت سن ،طبقهبندی وضعیت تغذیه،

براساس یافتههای پژوهش حاضر در طراحی  MDSسوءتغذیه

وضعیت مکملهای دارویی معرفی شدند که با پژوهش حاضر مطابقت

کودکان زیر پنج سال به عنصرداده بیمه توجه نشده بود .با توجه به اینکه

دارد [ .]82در مطالعه معراجی و همکاران عناصر داده جنسیت نوزاد،

مکملهای غذایی و ویتامینهای مورد نیاز برای کودکان مبتال به

چندمین فرزند ،تعداد قلها ،تاریخ تولد ،وزن نوزاد هنگام تولد ،قد هنگام

سوءتغذیه هزینه گزافی را برای خانواده تحمیل میکند .از طرف دیگر در

تولد برای مجموعه حداقل داده ناهنجاریهای مادرزادی پیشنهاد شد که

حال حاضر این داروها تحت پوشش شرکتهای بیمه قرار ندارند .انتظار

با یافتههای پژوهش حاضر همراستا است [.]23

میرود که سیاستگذاران سالمت فکری برای این گروه آسیبپذیر در

از آنجا که سالمت کودکان از اهمیت باالیی در جامعه برخوردار است.
بنابراین ،یکسانسازی و استاندارد کردن عناصر داده مربوط به سوءتغذیه

جامعه نمایند و تدابیری را برای تحت پوشش قراردادن این اقالم دارویی و
ثبت آن ها در نظام پرداخت بیمه نمایند.

کودکان نقش مهمی در تشخیص بهموقع و درمان سریع بیماریهای

شایان ذکر است که یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که عنصر

زمینهای کودکان دارد .به نظر میرسد بکارگیری این مجموعه حداقل

داده امنیت غذای کودک در نظرسنجی خبرگان راند اول دلفی حذف

داده بتواند فرایند ارزیابی و تشخیص سوءتغذیه کودکان زیر پنج سال را

شد .در حالی که این مؤلفه در ارزیابی وضعیت تغذیه کودکان میتواند

تسهیل و تسریع نماید [ .]28همچنین ،بکارگیری این مجموعه حداقل

نقش مهمی را داشته باشد .یکی از محدودیتهای پژوهش حاضر این

داده میتواند گام بزرگی را در ارتقای سالمت کودکان از طریق مدیریت

است که امنیت غذا به تنهایی دارای فرم تخصصی است که این فرم

بهتر ارزیابی سوءتغذیه کودکان بستری ،کاهش طول مدت اقامت ،کاهش

حاوی عناصر داده اجتماعی و اقتصادی خانوار مربوط به وضعیت

هزینههای تحمیل شده ناشی از عوارض جبرانناپذیر سوءتغذیه برای

استطاعت مالی جهت تامین غذا و سبک تغذیه از نظر وعدههای غذایی

دولت و خانوادههای کودکان فراهم نماید .باتوجه به اینکه ثبت و

است [ .]93در حالی که در این پژوهش به عنصر داده
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Abstract
Aim: To identify the main causes of malnutrition in childhood, it is necessary to collect quality and
coherent data at the national level, which requires the creation of a minimum data set. Therefore, the
present study aimed to design a minimum set of malnutrition data for children under five years of age.
Methods: This quantitative applied study was conducted in two stages in 2019. In the first step, the
descriptive-comparative method was used to compare the data elements needed for malnutrition in
children under five at the national and international levels. In the second stage, the initial MDS was
designed and then validated by experts in two rounds using the Delphi method. The study population
was composed of 30 experts in nutritionists and pediatrics who were selected by non-random purposive
sampling (criterion Sampling) finally, the cases reached a collective agreement of more than 75% were
included in the MDS. The items with a score below 50% were excluded from the proposed MDS. The
collected data were analyzed by using descriptive statistics and Excel software.
Results: Approved MDS for malnutrition in children under five had 56 data elements and seven
subsets, including child development, demographic and management, clinical and diagnostic
examinations, nutritional status, medical history, and tests.
Conclusion: The development of MDS plays an important role in improving the quality of information
management and early detection of childhood malnutrition. In order to gather uniform data, achieve an
integrated information system, and facilitate the sharing of malnutrition data, it is recommended to use
this MDS.
Key Words: Minimum Data Set, Health Information Systems, Malnutrition, Children.
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