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 .1گروه ژنتیک پزشکی ،مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران0000-0001-6347-0163 :ORCID .
 .2گروه مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،مرکز تحقیقات مراقبتهای مادر و کودک ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
 .3گروه پزشکی اجتماعی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
 .4دکترای تخصصی ،آمار و ریاضی ،گروه مدیریت آمار و فناوری اطالعات ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
 .5کارشناسی ،فناوری اطالعات سالمت ،گروه مدیریت آمار و فناوری اطالعات ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
 .6کارشناسی ،فناوری اطالعات سالمت ،مرکز تحقیقات مراقبتهای مادر و کودک ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
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چکیده
هدف:

ناهنجاريهاي مادرزادي از مهمترین دالیل معلولیت و مرگ کودکان در دنیا هستند .هدف از این پژوهش ،راهاندازي سامانه ثبت و پایش این

اختالالت به منظور کاهش مرگ و میر دوره پريناتال است.

روشها:

سامانه تحت وب ثبت و پایش ناهنجاريهاي مادرزادي مبتنی بر ثبت بیمارستانی به عنوان پژوهش کاربردي توسعهاي در سال 1399به

آدرس  mis.hums.ac.irطی هفت مرحله طراحی گردید .فرآیند جمعآوري دادهها شامل ثبت ناهنجاريها ،آموزش کدگذاري ،تصویربرداري ،ارزیابی
صحت دادهها و ارسال اطالعات اجرا گردید .ثبت شامل تمام نوزادان زنده ،مرگ جنینی و ختم حاملگی به همراه بررسیهاي بالینی و پاراکلینیکی
میباشد .این سامانه با نرمافزار فرابر داراي دو بخش شامل به ترتیب  43و  20عنصر دادههاي مادري و نوزادي است.
نتایج :سامانه در فاز اول در دو بیمارستان زنان و زایمان دکتر شریعتی و خلیج فارس در بندرعباس راهاندازي شد .به تدریج همهي بیمارستانهاي
استان به شیوه ترکیبی فعال و غیرفعال تحت پوشش سامانه قرار گرفتند .ثبت ناهنجاريهاي مادرزادي ماژور براساس  ICD10صورت میگیرد .از
زمان فعالیت تاکنون که چهار ماه میگذرد ،هزار مورد تولد ثبت و تعداد  18مورد ناهنجاري مادرزادي ماژور تأیید گردید.
نتیجهگیری :این مطالعه براي اولین بار حداقل مجموعه دادههاي مورد نیاز براي ثبت ناهنجاريهاي مادرزادي در جنوب ایران را ارائه میدهد که
میتواند در طراحی پرونده الکترونیک مفید باشد .این سامانه با جمعآوري هدفمند و دقیق اطالعات سبب ارتقاء شاخصهاي پرینیتال و مدیریت
نواقص مادرزادي میشود.
کلیدواژهها :ناهنجاري مادرزادي ،ریجستري ،نقص هنگام تولد ،داده ،پرينیتال.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله 1400/03/04 :اصالح نهایی1400/06/10 :

پذیرش مقاله1400/06/20 :

ارجاع :نجاتیزاده عبدالعظیم ،روزبه نسیبه ،کمالزاده حسامالدین ،رضایی مریم ،ناصریان فاطمه ،جوذری زینب .طراحی و راهاندازی سامانه ثبت و پایش ناهنجاریهای مادرزادی استان هرمزگان.
مجله اطالعرسانی پزشکی نوین1400 .؛ (.10-18 :7)2

مقدمه:
نقصهاي هنگام تولد یا ناهنجاريهاي مادرزادي به مجموعه

میشوند ].[1

اختالالت ساختمانی ،عملکردي و یا متابولیک نوزاد در هنگام تولد اطالق

ناهنجاريهاي ماژور مهمتر بوده و به دالیل عوارض جدي پزشــکی،

میشوند که از مهمترین دالیل معلولیت و مرگومیر کودکان در

اجتماعی و یا از نظر زیبایی نیاز به توجه بیشتر دارند .این ناهنجاريها که

کشورهاي در حال توسعه میباشند .البته بعضی از نقصهاي مادرزادي

اصوالً داراي منشاء پرهناتال هستند ،میتوانند به دالیل اختالالت تکژنی،

نویسنده مسئول:
عبدالعظیم نجاتیزاده
گروه ژنتیک پزشکی ,مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی ,دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ,بندر عباس ,ایران.
تلفن+989179564291 :

پست الکترونیکیazimnejate@yahoo.com :

0000-0001-6347-0163 :ORCID
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پیش و یا در بدو تولد قابل مشاهده نبوده و با افزایش سن قابل تشخیص

نجاتیزاده و همکاران

طراحی و را هاندازی سامانه ثبت و پایش ناهنجاری

کروموزومی ،توارث چند عاملی ،محیطی و یا کمبودهاي تغذیهاي رخ

مراقبت سالمت ،حفظ و ارتقاي سالمت مادر و کودک ،از زایمان بیخطر

بدهند .ضمناً در کشورهاي در حال توسعه عفونتهاي دوران بارداري هم

یک نوزاد سالم تا مراقبت مادر در دوران بارداري و یا شناخت عوامل خطر

از علل مهم ناهنجاريهاي مادرزادي محسوب میشوند [.]2،3

در این گروه آسیبپذیر است ].[12

سازمان بهداشت جهانی اعالم نموده که سالیانه حدود  3/3میلیون

سالیانه بیش از  7میلیون مرگومیر پريناتال در دنیا و به عنوان

کودک کمتر از  5سال و  303000نوزاد نیز در طی  28روز اول زندگی

سومین علل شایع مرگ در کشور اتفاق میافتد که  50درصد آن به

در جهان به دلیل نقصهاي هنگام تولد فوت میشوند و  3/2میلیون

دالیل مدیریت نادرست اطالعات زایمان و کیفیت پایین مراقبتهاي مادر

کودک زنده ولی معلول معادل  6درصد تمامی تولدهاي زنده به دنیا

و نوزاد است .بنابراین براي ارائه مراقبت مؤثر و کارآمد و اثربخش به

میآیند که تنها  50درصد آنها در هنگام تولد 95 ،درصد تا  18سالگی و

اطالعات به موقع ،صحیح و مناسب ،کافی و با کیفیت نیاز است ].[13

 5-3درصد باقیمانده تا قبل از  65سالگی تشخیص داده میشوند .ضمناً

متأسفانه بسیاري از اطالعات مرتبط به علت مستندسازي ضعیف،

 95درصد مرگومیر کودکان با ناهنجاريهاي مادرزادي در کشورهاي در

تکراري بودن ،حجم گسترده و پراکندگی ،عدم دسترسی به موقع ،عدم

حال توسعه اتفاق میافتد [ .]4،5براساس منابع معتبر میزان شیوع

جمعآوري منسجم و یکسان ،انواع متعدد فرمهاي کاغذي براي

ناهنجاريهاي مادرزادي در کشورهاي مختلف متفاوت بوده به طوري که

تصمیمگیري ،برنامهریزي و سیاستگذاري اصولی مناسب نیستند ].[14

در هند  1/85درصد ،پاکستان  4/24درصد ،مصر  2/5درصد ،هنگکنگ

لذا ،براي جمعآوري دادههاي با کیفیت و دستیابی به سیستم اطالعات

 0/6درصد ،تانزانیا 0/29درصد ،قاره اروپا  2/4درصد و اتیوپی  1/99درصد

یکپارچه پريناتال ،وجود مجموعه حداقل داده Minimal Data Set

گزارش شده است [.]3،6-10

) (MDSضروري میباشد .ریجستري و سامانه ثبت و پایش

نتایج یک مطالعه مرور نظاممند و متاآنالیز بین سالهاي -2016

ناهنجاريهاي مادزادي با اتکا بر مجموعه حداقل داده پريناتال به عنوان

 2000در ایران نشان داد که میزان شیوع کل ناهنجاريهاي مادرزادي

استوانه اصلی و یک پیشنیاز ،با هدف تضمین ثبت دادههاي استاندارد،

 18مورد به ازاي  1000تولد زنده میباشد که از میانگین جهانی بسیار

دسترسی به سیستم مبتنی بر مدارک و شواهد علمی ،تبادل دادهها در

باالتر میباشد .شیوع کل و سهم نسبی انواع ناهنجاريها در پسران از

محیطهاي مختلف مراقبت ،ارزیابی ،برنامهریزي درمان ،ارزشیابی مستمر،

دختران باالتر است ] .[11در این مطالعه ،میزان شیوع کلی

صرفهجویی در افزایش هزینهها ،فراهم نمودن اطالعات مفید به منظور

ناهنجاريهاي مادرزادي  18در  1000تولد زنده ذکر شده که در این

بهبود مراقبت ،کاهش مرگومیر دوره پريناتال و کیفیت خدمات درمان

میان باالترین شیوع به ترتیب مربوط به ناهنجاريهاي اسکلتی -عضالنی

در نظر گرفته میشود [.]15،16

( 34درصد) ،تناسلی -ادراري ( 20درصد) ،چشم ،گوش ،صورت (33

هدف اصلی از طراحی و راهاندازي سامانه مذکور براساس  MDSاین

درصد) ،سیستم عصبی مرکزي ( 31درصد) ،سیستم قلبی -عروقی (22

است که با ثبت و پایش دادههاي نظاممند با کیفیت و دستیابی به

درصد) و سیستم تنفسی ( 2درصد) گزارش شده است.

سیستم اطالعات یکپارچه ملی و بیناللملی میزان ناهنجاريهاي

بررسیهاي انجام شده در اکثر کشورهاي دنیا نشان میدهد که

مادرزادي و عوارض ناشی از آنها را پیشگیري و کنترل کرد.

شیوع ناهنجاريهاي اسکلتی -عضالنی ،سیستم قلبی -عروقی ،سیستم
هرمزگان در سال  1399براساس سامانه ثبت احوال  31436مورد بوده
که  70مورد مرگ کودکان زیر  5سال به دلیل ناهنجاري مادرزادي به

این بررسی یک مطالعه کاربردي توسعهاي بوده که مراحل اجرایی

تفکیک گروه سنی شامل نوزاد  45مورد 1-11 ،ماهه 15مورد12-59 ،

آن شامل تهیه طرح پیشنهادي و طراحی مطالعه ،در نظر گرفتن

ماهه  10مورد ثبت شده است.

مالحظات اخالقی و پر کردن فرم رضایتنامه آگاهانه ،تصویب در شوراي

حفظ و ارتقاي سالمت جامعه به عنوان استراتژي اصلی مهمترین

پژوهشی و کمیته اخالق دانشگاه ،طراحی و تولید نرمافزار ،تعیین

وظیفه تمامی کارکنان بهداشتی درمانی بوده که میبایست به درستی به

بیمارستانهاي مشارکتکننده در فاز مقدماتی و فاز بعدي و ارائه نرمافزار

آنچه مردم از آن انتظار دارند ،پاسخ داده شود .یکی از ارکان اصلی نظام

جهت ثبت اطالعات موردنظر بود .برنامههاي پایش معموالً میتوانند

مجله اطالعرسانی پزشکی نوین ،دوره هفتم ،شماره دوم ،تابستان1400
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عصبی مرکزي و تناسلی -ادراري بیشتر میباشد .تعداد موالید زنده استان

مواد و روشها:

نجاتیزاده و همکاران

طراحی و را هاندازی سامانه ثبت و پایش ناهنجاری

مبتنی بر دادههاي جمعیتی و یا بر دادههاي بیمارســتانی و یا ترکیبی از

ناهنجاريهاي مادرزادي استان تهیه و در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

هر دو به صورت فعال و یا غیرفعال باشــند.

پس از کارشناسی و ارزیابیهاي تخصصی مصوب شد.

با توجه به محدودیت منابع و تجربه محدود کارشناسان و از آنجایی

مرحله چهارم :تیم تخصصی با دعوت از کارشناسان ساخت

که سیاست و هدف در فاز اول شناسایی ،ارزیابی و مدیریت به موقع این

سامانههاي ریجستري ایده ساخت سامانه را مطرح و پیشنهادات و

اختالالت بوده است ،لذا در سال  1399ابتدا دو بیمارستان زنان و زایمان

راهکارها ارائه شد.

دکتر شریعتی و خلیج فارس در شهر بندرعباس به این نرمافزار و سامانه

مرحله پنجم :پس از تأیید نهایی چارچوب سامانه ،بررسی آیتمهاي

مجهز شدند .در فاز بعدي تمامی بیمارستانهاي استان تحت پوشش

مورد نیاز براي ثبت داده شروع شد .در این مرحله با استفاده از مرور متون

سامانه قرار گرفتند.

و نظر  12متخصص آیتمهاي مورد نیاز ثبت داده در سه قسمت

اســتفاده از منابع دادههاي متعدد مانند اتاق زایمان ،بخشهاي

چکلیست مادري ،چکلیست نوزادي و همچنین چکلیست فالوآپ

نوزادان ،واحد مدارک پزشکی با هدف ارتقاء کیفیت دادهها صورت

طراحی شد .براي روایی پرسشنامه ار روش روایی صوري استفاده شد و

میپذیرد .ثبت الکترونیکی و یا به صورت آنالین ،ورود دادهها در

بعد از بررسی آیتمها توسط متخصصین ،آیتمهایی که نمره الزم را کسب

سیســتم با روش چندگزینهاي طراحی و انجام گرفت .دادههاي کلیه

کرده بودند ،تأیید و بقیه موارد حذف شدند.

نوزادان متولد شــده زنده و مرده در بیمارســتانهاي تعیین شده در

مرحله ششم :سامانه ثبت ناهنجاريهاي مادرزادي توسط تیم

شهر بندرعباس به عنوان مخرج کسر و صورت کسر براي محاسبه میزان

سازنده در قسمتهایی شامل معرفی تیم تخصصی ،آشنایی با سامانه

شیوع تعداد موارد ناهنجاريهاي مادرزادي در نظر گرفته شد .کدگذاري

توسط کاربر به صورت تصویر و فیلم ،چکلیست مادري ،نوزادي و

ناهنجاري ماژور ثبت شده نیز براساس جدیدترین نسخه ویرایش دهم

پیگیري و قسمت گزارشگیري طراحی شد.

سیستم کدگذاري بینالمللی بیماريها ) (ICD 10انجام گرفت .مراحل و
جزئیات اجرایی این مطالعه عبارتند از:

مرحله هفتم :تیم تخصصی بررسی تمام قسمتها را انجام و موارد
پیشنهادي اصالح و نهایی شد .سامانه مذکور به وسیله زبان برنامهنویسی

مرحله اول :پس از برگزاري جلسه بررسی مرگومیر کودکان استان

 C#نوشته و در آن از فناوري  ASP.NET Core APIنسخه  3/1و

توسط معاونت بهداشتی و ارائه آمار رسمی مرگومیر کودکان توسط این

 Angularنسخه  10استفاده شده است .بانک اطالعاتی آن SQL

معاونت مشخص شد که ناهنجاريهاي مادرزادي یکی از علل مهم و

 Serverمایکروسافت نسخه  2019بوده و تحت وب و با عنوان سامانه

اصلی مرگومیر کودکان در استان بوده ،لذا نیاز به بررسی دقیق دادهها و

ناهنجاريهاي مادرزادي هرمزگان با آدرس وبسایت mis.hums.ac.ir

اجراي طرح تحقیقاتی بررسی علل ناهنجاريهاي مادرزادي به شدت

طراحی گردید .سامانه داراي دو بخش پنل کاربري و پنل مدیریت است.

احساس شد.

پنل کاربري داراي  5بخش ورود به سامانه ،ثبت اطالعات جدید ،اطالعات

مرحله دوم :تیم تخصصی متشکل از متخصصین ژنتیک ،سالمت

ثبت شده درباره سامانه و جستجو بوده ،در حالی که پنل مدیریت

باروري ،زنان و زایمان و کودکان تشکیل شد تا به تحلیل دادههاي مربوط

بخشهاي ورود به پنل مدیریت ،لیست مراکز ،افزودن مرکز جدید ،آمار و

بپردازند و پیشنهادات خود را در این زمینه ارائه دهند که در این جلسه

نمودار و تغییر کلمه عبور را داراست.

مرحله سوم :مطالعه و بررسی دقیق نظامهاي پیشرفته و سرآمد دنیا
به عنوان الگو در ثبت نقایص مادرزادي همچون کشورهاي آمریکا ،اتحادیه

یافتهها:

اروپا و استرالیا با دارا بودن مجموعه حداقل دادهها ،سپس تیم تخصصی به

سامانه ثبت و پایش ناهنجاريهاي مادزادي بعد از کسب مجوز

بررسی پایگاهها و دادههاي مختلف کشورهاي مذکور پرداخت و با استفاده

تخصصی و فنی از معاونت درمان و مدیریت فناوري اطالعات دانشگاه

ار مرور مطالعات و جستجو در پایگاههاي مختلف و نظرخواهی از سایر

راهاندازي شد و طبق نظر کارشناسان ثبت دادهها در فاز بدو تولد تأیید

متخصصین ،ایده اولیه ساخت سامانه و قسمتهاي مختلف آن را به شکل

شد .سپس کار با سامانه به کارشناس مربوطه آموزش داده شد و یک

شماتیک ارائه دادند .سپس طرح تحقیقاتی راهاندازي سامانه ثبت

طرح پایلوت با  100مورد ثبت و گزارشگیري انجام شد .بعد از اطمینان
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نیاز به وجود سامانه ریجستري ناهنجاري مادرزادي ضروري اعالم شد.

نجاتیزاده و همکاران

طراحی و را هاندازی سامانه ثبت و پایش ناهنجاری

از صحت دادهها سامانه ثبت ناهنجاريهاي مادرزادي تأیید و کارشناسان
در دو بیمارستان شهر بندرعباس شروع به ثبت دادهها کردند.

بررسیها نشان میدهد که نظامهاي ثبت پرينیتال و ناهنجاريهاي
مادرزادي براساس  MDSداراي گروهبنديهاي گوناکون میباشد .سامانه

تاکنون بعد از ثبت  1000مورد تولد طی  4ماه سال جاري ،تعداد

ثبت و پایش ناهنجاريهاي مادزادي استان هرمزگان در دو بخش با 63

 18مورد ناهنجاري مادرزادي ماژور مشاهده و تأیید گردید .بقیه

عنصر انتخاب گردید که شامل  43عنصر دادههاي مادري و  20عنصر

بیمارستانهاي استان پس از آموزش و انجام مراحل فوقالذکر و تأیید

دادههاي نوزادي است (جدول .)1

کارشناسان به تدریج به این سامانه متصل میشوند.
جدول  -1مجموعه حداقل دادههای سامانه ثبت ناهنجاریهای مادرزادی استان هرمزگان
زیر مجموعه
دادههاي مربوط به نوزاد

عنصر داده
مرده یا زنده بودن نوزاد
مرتبه تولد
زمان فوت بعد از تولد
نمره آپگار
وزن
قد
دور سر
جنسیت
وجود و نوع ناهنجاري مادرزادي
فرد تشخیصدهنده ناهنجاري نوزاد
تستهاي انجام شده براي تشخیص ناهنجاري مادرزادي
بیماري شناخته شده نوزاد
مکان تولد
تک قلویی یا چند قلویی
 CPبودن یا نبودن نوزاد (علت  ......نوع  ......طبقهبندي .....نوع
اختالل .......نتیجه تصویربرداري نوع آنومالی همراه)
وجود هایپربیلی روبینمی شدید بعد از تولد
وجود هر نوع بیماري شناخته شده بعد از تولد
وجود ناهنجاري مادرزادي بعد از تولد
وجود اختالالت تکاملی بعد از تولد
نمره ASQ

دادههاي مربوط به مادر

نام و نام خانوادگی مادر
نام مرکز تحت پوشش در زمان بارداري
سن مادر/سن حاملگی زمان زایمان
تعداد زایمان/تعداد سقط
تعداد فرزند زنده
تعداد فرزند به تفکیک جنسیت
فاصله این بارداري با بارداري قبلی
محل سکونت/آدرس /تلفن
میزان سواد مادر/شغل مادر
میزان سواد پدر/شغل پدر
رابطه خویشاوندي والدین
سطح در آمد ماهیانه خانواده
سابقه مردهزایی/سابقه زایمان زودرس
سابقه ناباروري/مصرف داروي ناباروري
استفاده از روشهاي کمک باروري
سابقه ناباروري همسر
مصرف داروي ناباروري توسط همسر
سابقه بیماري زمینهاي شناخته شده قبل از بارداري
سابقه تولد نوزاد معلول یا ناهنجار دارید
سابقه ناهنجاري مادرزادي در خانواده
تالش براي ختم بارداري
در معرض اشعه رادیولوژي در بارداري
مصرف مکمل اسید فولیک در بارداري
مصرف مکمل اسید فولیک قبل از بارداري
بیماريهاي مرتبط با بارداري
مصرف دارو در بارداري
کامل بودن مراقبتهاي بارداري
مصرف سیگار در بارداري و قبل از آن
مصرف الکل در بارداري و قبل از آن
مصرف مواد مخدر در بارداري و قبل از آن
مصرف قلیان در بارداري و قبل از آن
رژیم غذایی خاص در بارداري
انجام غربالگريهاي سالمت جنین در بارداري
مصرف قلیان در بارداري و قبل از آن
رژیم غذایی خاص در بارداري
انجام غر بالگريهاي سالمت جنین در بارداري
انجام مشاوره ژنتیک
زمان زایمان سن حاملگی  /نوع زایمان
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زیرمجموعه

عنصر داده

نجاتیزاده و همکاران

طراحی و را هاندازی سامانه ثبت و پایش ناهنجاری

انتخاب این مجموعه عناصر دادهها براساس مراحل کارشناسی

میزان شیوع در تولدهاي زنده و شیوع در بدو تولد جهت محاسبه

مذکور و طبق بیشترین فراوانی مشاهده شده در سایر سامانههاي معتبر

در پایش ناهنجاريهاي مادرزادي در نظر گرفته میشود .سپس این

دنیا صورت گرفته است .سامانه ملی مادر و نوزاد ایران (ایمان) داراي سه

میزان در عدد ثابت ده هزار ضرب میشــود تا نتیجه به ازاي هر ده هزار

حوزه مادر با  18عنصر ،در  5عنصر و نوزاد  16عنصر داده است که با

تولد ارائه شود.

سامانه طراحی شده حاضر مقایسه شده است (جدول .)2
جدول  -2مقایسه مجموعه دادههای سامانه ناهنجاریهای
سامانه ایمان
جنسیت نوزاد
مکان تولد /زایمان
مرتبه تولد (چندمین فرزند)
تعداد قلها
تاریخ تولد /تاریخ خرور محصول حاملگی
سن حاملگی /سن بارداري
ثبت نمره آپگار
تاریخ فوت پس از تولد
وضعیت نوزاد هنگام تولد ( زنده یا مرده)
وزن نوزاد هنگام تولد
قد نوزاد هنگام تولد
نوع نقص تولد
سن پدر  /تاریخ تولد پدر
سن مادر /تاریخ تولد مادر
بیماري مادر حین بارداري
تحصیالت مادر
نژاد /ملیت مادر
محل سکونت مادر
روش /نوع زایمان
رابطه خویشاوندي والدین

عنصر داده (نوزاد)-سامانه هرمزگان
مرده یا زنده بودن نوزاد
مرتبه تولد
زمان فوت بعد از تولد
نمره آپگار
وزن
قد
دور سر
جنسیت
وجود و نوع ناهنجاري مادرزادي
فرد تشخیصدهنده ناهنجاري نوزاد
تستهاي انجام شده براي تشخیص ناهنجاري مادرزادي
بیماري شناخته شده نوزاد
مکان تولد
تک قلویی یا چند قلویی
 CPبودن یا نبودن نوزاد (علت ......نوع ......طبقهبندي......
نوع اختالل ......نتیجه تصویربرداري نوع آنومالی همراه)
وجود هایپربیلی روبینمی شدید بعد از تولد
وجود هر نوع بیماري شناخته شده بعد از تولد
وجود ناهنجاري مادرزادي بعد از تولد
وجود اختالالت تکاملی بعد از تولد
نمره ASQ

نام و نام خانوادگی مادر
نام مرکز تحت پوشش در زمان بارداري
سن مادر /سن حاملگی زمان زایمان
تعداد زایمان/تعداد سقط/تعداد فرزند زنده
تعداد فرزند به تفکیک جنسیت
فاصله این بارداري با بارداري قبلی
محل سکونت/آدرس /تلفن
میزان سواد مادر  /شغل مادر
میزان سواد پدر /شغل پدر
رابطه خویشاوندي والدین
سطح درآمد ماهیانه خانواده
سابقه مردهزایی
سابقه زایمان زودرس /سابقه ناباروري
مصرف داروي ناباروري
استفاده از روشهاي کمک باروري
سابقه ناباروري همسر
مصرف داروي ناباروري توسط همسر
سابقه بیماري زمینهاي شناخته شده قبل از بارداري
سابقه تولد نوزاد معلول یا ناهنجار دارید
سابقه ناهنجاري مادرزادي در خانواده
تالش براي ختم بارداري
در معرض اشعه رادیولوژي در بارداري
مصرف مکمل اسید فولیک در بارداري
بیماريهاي مرتبط با بارداري
مصرف دارو در بارداري
کامل بودن مراقبتهاي بارداري
مصرف سیگار در بارداري و قبل از آن
مصرف الکل در بارداري و قبل از آن
مصرف مواد مخدر در بارداري و قبل از آن
مصرف قلیان در بارداري و قبل از آن
رژیم غذایی خاص در بارداري
انجام غربالگريهاي سالمت جنین در بارداري
انجام مشاوره ژنتیک
زمان زایمان /سن حاملگی  /نوع زایمان

دادهها را در  7بخش دستهبندي کرده و  29درصد تولدها را در این قاره

بررسیها نشان میدهد که مجموعه حداقل دادهها در نظامهاي ثبت

ثبت میکند 31 .عنصر داده به عنوان مجموعه دادههاي ملی پريناتال در

جهان داراي طبقهبنديهاي مختلف است .سامانه مادر و نوزاد (ایمان) در

استرالیا در نظر گرفته شده است .در حالی که در امریکا به ترتیب  21و

ایران داراي  39عنصر داده است که با سامانه حاضر مقایسه شده است.

 26عنصر اصلی و توصیه شده ،حداقل دادههاي مادر ،کودک و پدر را

مرکز ثبت ناهنجاريهاي مادرزادي اروپا با  81عنصر مجموعه حداقل

پوشش میدهد [.]19-17
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بحث و نتیجهگیری:

عنصر داده (مادر) -سامانه هرمزگان

نجاتیزاده و همکاران

طراحی و را هاندازی سامانه ثبت و پایش ناهنجاری

با بررسی نظامهاي ثبت معتبر جهان ،بیشترین فراوانی عناصر

به طور کلی مشکالت و چالشهایی همچون موارد نامعلوم ،ثبتهاي

دادههاي مرتبط به عنوان حداقل مجموعه دادههاي نهایی شده سامانه

تکراري ،کم شماري احتمالی ،خطاهاي تشخیص و کدگذاري و انواع

حاضر در دو بخش با  63عنصر انتخاب گردید که شامل  43عنصر

سوگیريها ،کمبود پرسنل اختصاصی جهت ثبت و پایش ،عدم اختصاص

دادههاي مادري و  20عنصر دادههاي نوزادي است .بنابراین جديترین

منابع مالی و چارت سازمانی تعریف شده از چالشها و ضعفهاي این

اصل در نظام سالمت ،ارائه مراقبتهاي بهداشتی نظاممند مبتنی بر

سامانه و همه نظامهاي ثبت بیمارستانی است .البته ارتقاء این نظام ثبت و

دادههاي کامل ،دقیق و به دور از خطا میباشد .لذا راهاندازي ریجستريها

سامانه با استانداردسازي و حمایت مالی و نیروي انسانی متخصص

و سامانههاي مبتنی بر مجموعه حداقل داده پريناتال سبب بهبود و ارتقاء

میتوان محدویتها و نواقص را به حداقل رساند .نتیجهگیري کلی این که

شاخصهاي سالمت دوران بارداري و پس از تولد میشود .پیشگیري و

چنین سامانههاي ثبت و پایش ناهنجاريهاي مادزادي میتوانند بسیاري

مدیریت نواقص مادرزادي مبتنی بر سیستمهاي ثبت و پایش در بسیاري

از چالشها و معضالت فراروري بیماران ،والدین آنها ،پزشکان و مسئوالن

از کشورهاي دنیا به صورت نظاممند ،راهاندازي و در حال اجرا است .لذا

ذیربط را مرتفع نماید .بیشتر کشورهاي توسعه یافته با هدف ارتقاي سطح

سامانه ثبت و پایش ناهنجاريهاي مادرزادي استان هرمزگان با اهداف

سالمت ،برنامهریزي عملیاتی و سیاستگذاري صحیح به چنین

ذیل طراحی و راهاندازي شده است :جمعآوري پیوسته و هدفمند

سامانههایی با سیستمهاي اطالعاتی هوشمند نیاز دارند تا کنترل و

اطالعات ،تجزیه و تحلیل نتایج ،شناسایی گروههاي پرخطر و ارزیابی

مدیریت کیفی پایش این اختالالت به نتایج مطلوب منجر و به جامعه

مستمر عوامل خطر و انواع ناهنجاريهاي مادرزادي ،سیاستگذاري،

سالمتر رسید .جهت بهبود مؤثر این سیستم و سامانه پیشنهاد میگردد

تصمیمگیري و مداخالت ضروري و بههنگام مبتنی بر شواهد ،ارزیابی

که این سامانه با سامانه ایمان وزارت بهداشت ادغام گردد .زیرا نظام

اقدامات و راهکارهاي پیشنهادي جهت پیشگیري و درمان ،بررسی

سالمت به اطالعات یکپارچه ،جامع و بهروز نیاز دارد .ضمناً دستیابی به

عوارض کوتاه و بلند مدت ناهنجاريها ،انجام تحقیقات اثربخش و

اهداف از پیش تعیین شده این سیستم وابسته به ثبت فعال و پیوسته

اطالعرسانی به ذينفعان ،ارجاع نظاممند مبتالیان جهت بهرهگیري از

توسط پرسنل آموزش دیده و پزشکان آشنا با دستورالعملهاي استاندارد

خدمات نظام سالمت ،برنامهریزي جهت مشاوره و غربالگري پیش و حین

ثبت و کدگذاري ناهنجاريها میباشد .به منظور کم کردن اشتباهات

بارداري.

پزشکی در مدیریت این اختالالت و کاهش بار مالی و هزینهها توصیه

شایان ذکر است این سامانه بر خالف سامانه "ایمان" ،تعیین

میگردد که دسترسی به تمامی این اطالعات به صورت جهانی آزاد گردد.

ناهنجاريها را به شیوه فعال و غیرفعال به صورت پیوسته و نظاممند از

همکاري و تعامل همه کارشناسان مرتبط نیز در قالب یک کانون

طریق مراکز مراقبت سالمت تا یک سالگی پیگیري و پایش میکند تا

تخصصی سبب بهبود و پیشرفت این سیستم خواهد شد.

دیگر نقایص مادرزادي که در هنگام تولد و تا زمان حضور در بیمارستان
شناسایی نشدهاند را تشخیص دهد .بدیهی است که این سامانه عالوه بر
ویژگیهاي مؤثر فوقالذکر داراي کاستیها و محدودیتها نیز میباشد.
پرواضح است که مجموعه حداقل دادههاي این سامانه جامع و استاندارد
از محدودیتهاي دیگر این سامانه ،عدم امکان شناخت بعضی از
نقایص مادرزادي هنگام تولد و پس از ترخیص از بیمار ستان میباشد.
چرا که تعداد قابل توجهی از ناهنجاريها به تدریج و با افزایش ســن قابل
مشاهده میشوند .تقریباً  60درصد از موارد ناهنجاريهاي مادرزادي در
هفته اول 70 ،درصد در ماه نخست 90 ،درصد در سال اول و  95درصد
موارد نیز تا سال ششم پس از تولد تشخیص داده میشوند ].[20
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بدینوسیله از معاونت محترم تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم
پزشکی هرمزگان به جهت تأمین هزینههاي مالی این پروژه تحقیقاتی و
حمایت از راهاندازي این سامانه ارزشمند و کاربردي تشکر و قدردانی
میشود.

تأییدیه اخالقی:
طراحی ،اجرا و معرفی این سامانه در قالب طرح تحقیقاتی تأییدیه
اخالقی به شماره  IR.HUMS.REC.1399.005از دانشگاه علوم
پزشکی هرمزگان دریافت کرده است.
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نیست.

تشکر و قدردانی:
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 درصد؛10 (نویسنده چهارم) طراحی نرمافزار سامانه و ارزیابی فعالیت آن
خانم فاطمه ناصریان (نویسنده پنجم) مراحل اجرایی کار و جمعآوري

:تعارض منافع
نویسندگان این مطالعه و مقاله هیچگونه تعارض منافعی در جریان

 درصد؛ خانم زینب جوذري (نویسنده ششم) مراحل اجرایی10 یافتهها

. اجرا و معرفی سامانه و این مقاله نداشتهاند،طراحی

. درصد10 کار و جمعآوري یافتهها

:حمایت مالی
این مقاله با حمایت معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی
.هرمزگان انجام شده است

:سهم نویسندگان
دکتر عبدالعظیم نجاتیزاده (نویسنده اول و مسئول) پیشنهاد
50(  نگارش روش و ویراستاري مقاله، نظارت بر طرح تحقیقاتی،نرمافزار
درصد)؛ دکتر نسیبه روزبه (نویسنده دوم) نظارت بر طراحی نرمافزار
 درصد؛ دکتر حسامالدین کمالزاده (نویسنده سوم) نظارت بر10 سامانه
 درصد؛ دکتر مریم رضایی10 طراحی نرمافزار سامانه و مدیریت راهاندازي
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Original Article
Abstract
Aim: Congenital anomalies are one of the leading causes of disabilities and mortality in children
worldwide. We aimed to set up a system for scientific registration to reduce perinatal mortality and
improve the quality of health services.
Methods: As an applied developmental research in 2020, we launched a web-based hospital
registration and surveillance system for major congenital anomalies by C# programming language
hosted at "mis.hums.ac.ir". Data management was comprised of a) registration of anomalies b) training
how to use ICD10 c) imaging specific cases d) assessing the accuracy of the data e) sending information
to definite centers. All the live births, fetal deaths and pregnancy termination along with physical
examination, reviewing hospital records and parental interviews were recorded. The present system is of
two compartments including 43 maternal and 20 neonatal elements.
Results: Initially, the system was set up based on hospital data in two main referral hospitals in Bandar
Abbas. Next, all the hospitals in the province, were gradually covered by the system in an active and
passive combination. Major congenital anomalies are registered using ICD-10. During the first four
months after starting the project, one thousand births were registered and 18 cases of congenital
malformations were observed and confirmed.
Conclusion: This study provides the minimum data set required to record congenital anomalies for the
first time in southern Iran. This event can be useful in designing electronic patient records. This, itself,
will improve perinatal health indicators, particularly, prevention and management of congenital birth
defects.
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