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مقاله پژوهشی

بررسی میزان همخوانی علل مرگومیر در اجزا مختلف نظام مراقبت مرگ
کودکان در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

1مرکز تحقیقات فناوری اطالعات در امور سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران؛ 2گروه کودکان ،دانشگاه علوم پزشکی
شهرکرد ،شهرکرد ،ایران؛ 3مرکز تحقیقات نشانگرهای اجتماعی سالمت و مرکز پژوهشهای کاربردی معاونت بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان ،اصفهان ،ایران؛ 4گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی ،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،شهرکرد ،ایران؛ 5دانشجو ،گروه فناوری اطالعات
سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران.
تاریخ پذیرش95/8/15 :

تاریخ دریافت95/3/24 :

چکیده:
زمينه و هدف :پایگاه اطالعات مربوط به مرگ کودکان ایران در سطح ملی ،نرمافزار نظام مراقبت مرگ کودک
است .در این مطالعه سعی شده است که یکی از مهمترین ویژگیهای کيفيت اطالعات که همان صحت اطالعات
است ،از طریق بررسی ميزان همخوانی علت زمينهای مرگ ثبت شده در نرمافزار در مقایسه با علت زمينهای مرگ
استخراج شده از پرونده پزشکی آنان تعيين شود.
روش بررسی :این مطالعه توصيفی -تحليلی ،بهصورت سرشماری انجام شد و کليه  104پرونده کودکان 1-59
ماهه فوت شده ،در  6بيمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از سال  1392لغایت نيمه اول 1394
بررسی گردید .اطالعات با استفاده از چک ليست محقق ساخته که زیر نظر پزشک فوق تخصص اطفال تکميل
میشد ،جمعآوری گردید .برای بررسی سطح همخوانی علل مرگ ثبت شده از نرمافزار  SPSSو آزمونهای آماری
 Fisher's Exact ،Chi-Squareو ضریب توافق  Kappaاستفاده شد.
یافتهها :ميزان توافق بين علت زمينهای مرگ ثبت شده در نرمافزار مراقبت مرگ کودکان و علت زمينهای مرگ
استخراج شده از پرونده پزشکی و گواهی فوت به ترتيب  0/60و  0/57بود که توافق موجود در سطح توافق
متوسط طبقهبندی گردید .این ميزان بين علت زمينهای مرگ ثبت شده در گواهی فوت با علت زمينهای مرگ
استخراج شده از پرونده پزشکی  0/84بود که در سطح توافق عالی قرار گرفت.
نتيجهگيری :نتایج مطالعه نشان داد که طراحی مداخالتی ازقبيل آموزش و التزام کاربران در بذل دقت کافی در
ثبت علت زمينهای مرگ بر مبنای گواهی فوت و پرونده ،بهکارگيری کاربران آشنا با قوانين بينالمللی انتخاب علل
مرگ و یا برنامهریزی جهت استفاده از علت زمينهای استخراج شده در واحد کدگذاری در نرمافزار ،توسعه
نرمافزار و افزایش ضریب دقت عناصر اطالعاتی موجود در آن ضروری است.
واژههای کليدی :علت مرگ ،نظام مراقبت مرگ کودکان ،کودکان  1-59ماهه ،همسان بودن.

مقدمه:
سیستم بهداشت و درمان هر كشوري زماني

براي بهرهگیري در سیاستگذاريها و برنامهريزيهاي

مقتدر است كه بتواند از وقوع بیماريها و مرگهاي

استراتژيك كشوري است .عالوه بر اين ثبت علتهاي

قابلپیشگیري جلوگیري نمايد .نقش اين نظام در چنین

مرگ به خصوص علت زمینهاي آن بهعنوان مهمترين

پیشگیريهايي بهصورت ثبت رويدادها ،جمعآوري

اطالعات در اصالح برنامهها در بخش بهداشتي -درماني

دادهها ،تحلیل علمي و درنهايت بازخورد اين اطالعات

و در ساير بخشهاي كشور به شمار ميآيد ()1؛ بنابراين
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بررسی میزان همخوانی علل مرگ و میر در نظام مراقبت مرگ کودکان

سکینه سقائیان نژاد اصفهانی و همکاران

مربوط به مرگومیر كه بهدرستي تهیه ورآوري شده در

بهصورت آزمايشي در دانشگاههاي علوم پزشكي كشور

جامعه امري ضروري است ( .)2همچنین آنچه در تبادل

ايران آغاز به كار كرده و بهصورت كشوري از اول سال

آمارهاي بینالمللي از اهمیت ويژهاي برخوردار است،

 1386خورشیدي در سراسر دانشگاههاي كشور به اجرا

چگونگي جمعآوري و تكمیل يكسان و يكنواخت اين

درآمد .اين نظام با هدف كلي كاهش مرگومیر

دادهها در كشورهاي مختلف است كه تبادل را تسهیل

كودكان از طريق بررسي تاريخچه هر مورد مرگ

ميكند؛ از بعد ديگر اطالعات استخراج شده براي

كودك ،از زمان بروز اولین عالمت خطر تا فوت تالش

تحقیقات بنیادي ،مطالعات اپیدمیولوژي و برنامهريزيهاي

ميكند ،با شناخت عوامل مساعدكننده و قابل مداخله

مختلف بهداشتي عمومي ،حیاتي هستند؛ بنابراين الزم

مرگ كودكان ،با تهیه اقدامات مداخلهاي آنها را

است دادهها كامل ،صحیح و درست باشند ( .)3يكي از

كنترل نموده و يا اثر آنها را كاهش دهد .با توجه به اين

شاخصهاي مهم در ارزيابي كیفیت بهداشت و سالمت

موضوع كه اطالعات مربوط به مرگومیر بايد از اعتبار

جامعه ،نسبت مرگومیر كودكان است كه يكي از

باال و قابلقبول برخوردار باشد تا آنچه بر اساس اين

مهمترين عوامل تعیینكننده توسعه كشورها ميباشد.

اطالعات بهعنوان مهمترين اولويتها مورد توجه قرار

علت انتخاب اين شاخص بهعنوان نمايه توسعه ،تأثیر

ميگیرند ،بیشترين بازدهي الزم را از منابع انساني و مالي

عوامل مختلف اجتماعي و اقتصادي در كاهش يا

در برداشته باشند ( .)6با توجه به اهمیت ثبت صحیح

افزايش آن است .كاهش آن از تعهدات مهم كشورها

علت مرگ در نرمافزار نظام مراقبت مرگ كودكان

است و به همین منظور در سال  1990میالدي كشورهاي

ايران كه مبناي گزارشات آماري ملي و بینالمللي در

جهان در قالب طرح سالمت براي همه تا سال 2000

اين زمینه است ،اين سوال براي پژوهشگر ايجاد شده

میالدي متعهد شدند كه مرگ كودك را در كشور خود

است كه میزان درستي (صائب بودن) علل مرگ ثبت

(طي يك دهه ) تا سال  2000میالدي  %50كاهش دهند.

شده در اين نرمافزار چگونه است .در اين مطالعه سعي

همچنین بر اساس اهداف توسعه هزاره كه در سال 2000

شده است كه دو ويژگي كیفیت اطالعات ،يعني

میالدي مورد تعهد كشورهاي جهان قرار گرفت ،نسبت

يكساني و درست بودن اطالعات مربوط به علل مرگ

مرگومیر كودكان در اين كشورها تا سال 2015

كودكان مورد بررسي قرار گیرد .يكسان بودن به اين

میالدي ،بايد  %75نسبت به سال  1990كاهش يابد (.)4

معنا كه دادههاي ثبت شده در نرمافزار با اطالعات

اطالع دقیق از علل مرگ اين ردههاي سني و

موجود در پرونده متوفي تناقض نداشته باشد .مركز

ثبت دقیق آنها ميتواند كشورها را در برنامهريزي براي

كیفیت اطالعات بهداشتي انگلستان در سال 2002

كاهش اين مرگها كمك نمايد؛ ولي چالش مهم در

میالدي ،در گروهبندي ويژگيهاي كیفیت دادهها،

ثبت وقايع حیاتي ،پوشش ناقص ثبت مرگ است؛

ضمن مطرح كردن  3محور اصلي :درست بودن ،مربوط

چنانچه در برخي از گروههاي سني علل مرگ بهدرستي

بودن و شفافیت ،خصیصه يكساني را جزء مولفههاي

و با كیفیت مناسب ثبت نميشود كه عمدهترين آنها در

درستي اطالعات برشمرده است ( .)7در مقالهاي بیان

ردههاي سني زير  5سال است و آمارهاي ثبت شده

شده ،برآورد ملي از میزان مرگومیر كودكان زير 5

مربوط به مرگومیر اين رده سني از كیفیت الزم

سال نهتنها براي برنامهريزي جهت كاهش مرگ

برخوردار نیستند ( .)5در راستاي اهداف طرح سالمت

كودكان ضروري است؛ بلكه براي ارزيابي عملكرد

براي همه ،نظام مراقبت مرگ كودكان  1تا  59ماهه،

كشورها در ارتباط با سازمان ملل متحد هم مورد استفاده

(در اين پژوهش به اختصار نظام مراقبت مرگ كودكان

قرار ميگیرد ( .)6بر مبناي مطالعه انجام شده در سال
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وجود مجموعه كامل و متمركزي از همه اطالعات

بیان ميشود) .از نیمه دوم سال  1385خورشیدي
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زمینهاي آن بهعنوان مهمترين دادهها در اصالح

تا نیمه اول سال  ،)1394بر اساس قوانین بینالمللي تعیین

برنامههاي بهداشتي و درماني كشورها به شمار ميآيد،

علت مرگ ،مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت میزان

درنتیجه ضروري است كه سیستمهاي كامپیوتري جامع،

درستي اطالعات مربوط به علل زمینهاي مرگ كودكان

بانكهاي اطالعاتي مرتبط براي تحلیل و فهم

در نرمافزار مشخص شده و راهكارهايي براي مشكالت

فرآيندهاي اصلي حوزه بهداشت و درمان در نظر گرفته

موجود ارائه گرديده است.

شود (.)8

روش بررسی:

جبلي صادقي و همكاران در مقالهاي با عنوان
بررسي سطح همخواني علل مرگ ثبت شده در گواهي

اين پژوهش كاربردي و توصیفي -تحلیلي از

فوت با علل مرگ ثبت شده در پرونده پزشكي بیماران

نوع مقطعي است .با توجه به اينكه امكان بررسي كل

قلبي و عروقي فوت شده در بیمارستانهاي آموزشي

پروندههاي كودكان فوت شده در طي  2/5سال وجود

شهر اصفهان اظهار ميدارد« :میزان توافق كلي موجود

داشت ،اين مطالعه بهصورت سرشماري انجام شد و كلیه

بین علت مستقیم و زمینه ايي مرگ ثبت شده در گواهي

 104پرونده مربوط به  6بیمارستان تحت پوشش دانشگاه

فوت و پرونده پزشكي در حد توافق خوب و متوسط

علوم پزشكي شهركرد شامل :بیمارستانهاي آيتاهلل

طبقهبندي ميشوند و با توافق در حد عالي فاصله دارند.

كاشاني ،هاجر (س) ،سیدالشهدا (ع) ،ولیعصر (ع) ،امام

شناسايي و تفكیك درست علت زمینهاي ،علل واسط و

رضا (ع) و شهدا مورد بررسي قرار گرفت .جهت

فوري مرگ توسط پزشكان صادركننده گواهي فوت

گردآوري دادهها از چك لیست شامل :نام بیمارستان

ميتواند در رسیدن به توافق در حد عالي كمككننده

محل فوت ،شماره پرونده ،سن ،جنس ،تاريخ پذيرش،

باشد» (.)9

تاريخ فوت ،طول مدت بستري ،فوت قبل يا بعد از

بنابراين با توجه به اهمیت ثبت صحیح علت

 24ساعت ،نوع تخصص پزشك صادركننده گواهي

مرگ در نرمافزار نظام مراقبت مرگ كودكان ايران كه

فوت ،علت زمینهاي ثبت شده در گواهي فوت ،علت

مبناي گزارشها آماري ملي در اين زمینه است ،اين

زمینهاي مرگ استخراج شده از پرونده پزشكي ،علت

سوال براي پژوهشگر ايجاد شده است كه میزان درستي

زمینهاي مرگ ثبت شده در نرمافزار نظام مراقبت مرگ

(صائب بودن) علل مرگ ثبت شده در اين نرمافزار

كودكان استفاده گرديد .روايي چك لیست ازنظر

چگونه است؟ هدف از اين پژوهش آن است كه درجه

محتوايي توسط اساتید متخصص در حوزه مديريت

صائب بودن اطالعات ثبت شده در نظام مراقبت مرگ

اطالعات سالمت ،معاونت فني مركز بهداشت استان

كودكان را مشخص نمايد؛ به اين معنا كه درستي و

اصفهان و همچنین پزشك فوق تخصص اطفال و دبیر

راستي علل مرگ ثبت شده در نرمافزار را با توجه به

كمیته مرگ كودكان استان چهارمحال و بختیاري

قوانین مربوط به تعیین علل مرگومیر كتاب طبقهبندي

بررسي و طي اصالحات مكرر روايي ،آن تأيید گرديد.

بینالمللي بیماريها و مسائل بهداشتي وابسته به آن

علل زمینهاي مرگ ثبت شده در پرونده پزشكي و

( )ICD-10مشخص نموده و درواقع به ارزيابي يكي از

گواهي فوت با بررسي و مطالعه كامل پرونده و زير نظر

مهمترين ويژگيهاي كیفیت اطالعات يعني همان

پزشك فوق تخصص قلب اطفال استخراج گرديد؛

درستي دادهها بپردازد .براي دستیابي به اين هدف،

همچنین علل زمینهاي ثبت شده در نرمافزار هم در

اطالعات مربوط به علت مرگ زمینهاي ثبت شده در

چك لیست اضافه گرديد .جهت دستهبندي علل مرگ

نرمافزار مراقبت مرگ كودكان استان چهارمحال و

ثبت شده در گواهي فوت ،نرمافزار نظام مراقبت مرگ
105

Downloaded from journal.skums.ac.ir at 18:39 +0430 on Friday July 20th 2018

 1391خورشیدي «ثبت علت مرگ بهخصوص علت

بختیاري مربوط به يك دوره دو سال و نیم (سال 1392

سکینه سقائیان نژاد اصفهانی و همکاران

بررسی میزان همخوانی علل مرگ و میر در نظام مراقبت مرگ کودکان

مرگومیر نوزادان و كودكان موجود در كتاب

نیمه اول سال  1394بود %40/4 .در فاصله قبل از

طبقهبندي بینالمللي بیماريها و مسائل بهداشتي وابسته

 24ساعت و  %59/6در فاصله بعد از  24ساعت از زمان

به آن ( ،)ICD-10استفاده شد ( .)10اطالعات

پذيرش فوت نموده بودند .بیشترين میزان وقوع مرگ در

گردآوري شده با استفاده از نرمافزار  SPSSو با

گروه سني يك سال و كمتر ( )%57/7و كمترين میزان

Fisher's Exact

وقوع مرگ در رده سني  3تا  5سال ( )%20/2بوده است.

آنالیز شد و جهت بررسي سطح همخواني علل مرگ

میانگین مدت زمان بستري در بیمارستان  96ساعت

ثبت شده از ضريب توافق  Kappaاز درجهبندي ارائه

(معادل  4روز) بوده با حداقل زمان  1ساعت و حداكثر

شده توسط  Landisو  Kochاستفاده شد كه بهصورت

زمان  960ساعت (معادل  40روز) بوده است .میزان

زير تعیین شده است (جدول شماره  .)1سطح معنيداري

صدور گواهي فوت به تفكیك پزشك صادركننده در

در اين تحقیق  0/05در نظر گرفته شد.

جدول شماره  2نشان داده شده است.

آزمونهاي آماري  Chi-Squareو

جدول شماره  :1تفسير مقادیر کاپای کوهن براساس

جدول شماره  :2توزیع صدور گواهی فوت به

درجهبندی انجام شده توسط  Landisو .)11( Koch

تفکيک پزشک صادرکننده
تخصص

تعداد

درصد

ضریب کاپا

ضعيف ()Poor

متخصص و فوق تخصص اطفال

34

32/7

0/00-0/20

کم ()Slight

سایر پزشکان*

39

37/5

0/21-0/40

نسبتاً خوب ()Fair

پزشکی قانونی

31

29/8

0/41-0/60

متوسط ()Moderate

جمع کل

104

100

0/61-0/80

قابل قبول ()Substantial

0/81-1/00

تقریباً کامل ()Almost perfect

>0/00

درجه پایایی

* :سایر پزشکان شامل پزشک عمومی ،پزشک معتمد شهر
و متخصصان سایر رشتههای پزشکی میباشد.

يافتههاي مطالعه نشان داد ،بیشترين توزيع

یافتهها:

فراواني علت مرگ به ترتیب مربوط به بیماريهاي

در اين تحقیق كلیه  104پرونده مرگ كودكان

ناهنجاريهاي مادرزادي و كروموزومي ،بیماريهاي

 1-59ماهه استان چهارمحال و بختیاري از سال 1392

غدد ،تغذيه ،متابولیك و حوادث حملونقل بود .در

لغايت نیمه اول سال  1394كه شامل  70پرونده در

( )%12/5موارد نیز علل پوچ و بیهوده بهعنوان علت

بیمارستانهاي آموزشي و  34پرونده در بیمارستانهاي

زمینهاي مرگ در نرمافزار مراقبت مرگ ثبت شده بود؛

غیر آموزشي بود ،بررسي گرديد .يافتههاي اين مطالعه

همچنین ( )%33/7مربوط به استفاده از گروههاي كلي

نشان داد درمجموع  64نفر ( )%61/5پسر و  40نفر

بهعنوان علت زمینهاي در نرمافزار بود .در جدول شماره ،3

( )%38/5دختر بودند .محدوده سني كودكان از  1تا 59

درصد فراواني علل زمینهاي مرگ ثبت شده در پرونده

ماه با میانگین سني  1سال و  4ماه بودند 48 .پرونده

پزشكي ،گواهي فوت و نرمافزار مراقبت مرگ كودكان

( )%46/2مربوط به سال  34 ،1392پرونده ()%32/7

نشان داده شده است.
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كودكان و پرونده پزشكي ،از جدول خالصه شده

مربوط به سال  1393و  22پرونده ( )%21/2مربوط به
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جدول شماره  :3درصد فراوانی علل مرگ زمينهای استخراج شده از پرونده پزشکی ،گواهی فوت و نرمافزار

ناهنجاری مادرزادی

21/1

20/2

15/4

بيماری غدد ،تغذیه و متابوليک بمتابوليک

12/5

11/5

7/7

حوادث حملونقل

11/5

11/5

11/5

بيماریهای سيستم عصبی

10/6

10/6

8/7

سایر علل خارجی (حوادث)

6/7

7/7

6/7

علل پوچ*

3/8

5/8

12/5

گروههای کلی**

5/8

12/5

33/7

علل غيرممکن#

1

1

0

علل غيرمحتمل##

0

0

0

سایر علل

27

19/2

3/8

* :علت مرگ پوچ آسانترین علت انتخابی هستند که بهصورت شایع و عرفی به مرگها منتسب میشوند ،ازجمله این علتها
میتوان به :ایست قلبی ،نارسایی قلبی ،کهولت سن بدون زوال عقل ،فشارخون اشاره نمود؛ ** :استفاده از گروههای عمده
بیماری بهعنوان علت مرگ بدون در نظر گرفتن جزئیات بیماری ،بهطوریکه این گروهبندیهای بزرگ از قابلیت استانداردسازی
و مقایسه بسیار کمی برخوردارند مانند گزارش کلی بیماری قلبی یا کلیوی بهجای زیرگروه این بیماریها؛  :#علل غیرممکن
انتساب علتی است که از بابت جنس و سن وقوع آنها غیرممکن باشد مانند گزارش بیماریهایی که خاص زنان است برای
مردان و بالعکس؛  :##علل غیرمحتمل و بعید یعنی تخصیص عللی که از بابت جنس و سن وقوع آنها بعید باشد مانند گزارش
مشکالت ناشی از دورهی حول تولد و یا کمبود وزن هنگام تولد در سنین  4سال و باالتر ازنظر سن وقوع بعید است (.)12

جدول شماره  :4توزیع فراوانی استفاده از علل زمينهای نامناسب به تفکيک پزشک صادرکننده گواهی فوت
متخصص و فوق تخصص

سایر پزشکان*

پزشک قانونی

P

استفاده از گروههای کلی

6

6

1

0/153

عالئم و نشانهها

1

2

0

0/774

نامعلوم و تحت بررسی

0

2

1

0/663

غيرممکن

0

1

0

1

گواهی فوت

* :پزشک عمومی ،پزشک معتمد شهر و متخصصان سایر رشتههای پزشکی میباشد.

همانطور كه در جدول شماره  4مالحظه

كه نشاندهنده درجه پايايي متوسط بین دو روش است؛

ميگردد ،بین نوع تخصص پزشك و استفاده از علت

همچنین میزان توافق بین علت زمینهايي مرگ ثبت شده

زمینهاي نادرست رابطه معني داري وجود نداشت

در گواهي فوت با علت زمینهاي مرگ استخراج شده از

(.(P>0/05

پرونده پزشكي  0/84بود كه نشاندهنده درجه پايايي

میزان توافق كلي بین علت زمینهاي مرگ ثبت

عالي (تقريباً كامل) ميباشد .نتايج توافق به تفكیك نوع

شده در نرمافزار مراقبت مرگ كودكان و علت زمینهاي

بیمارستان نشان ميدهد كه كمترين میزان توافق در ثبت

مرگ استخراج شده از پرونده پزشكي آنان  0/60بود

علت زمینهاي مرگ در گواهي با نرمافزار در
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علت زمينهای

پرونده

گواهی فوت

نرمافزار

سکینه سقائیان نژاد اصفهانی و همکاران

بررسی میزان همخوانی علل مرگ و میر در نظام مراقبت مرگ کودکان

بیمارستانهاي غیرآموزشي و بیشترين میزان توافق در

بیمارستانهاي غیرآموزشي انجام گرفته است (جدول

ثبت علت زمینهاي مرگ در پرونده با گواهي در

شماره .)5

جدول شماره  :5ميزان توافق بين علت زمينهای مرگ استخراج شده از پرونده با علت زمينهای ثبت شده در گواهی

نوع بيمارستان

ميزان توافق
آموزشی

غيرآموزشی

کل

پرونده با گواهی

( 0/80قابلقبول)

(0/93تقریباً کامل)

( 0/84تقریباً کامل)

پرونده با نرمافزار

( 0/62قابلقبول)

( 0/54متوسط)

( 0/60متوسط)

گواهی با نرمافزار

(0/61قابلقبول)

(0/46متوسط)

( 0/57متوسط)

بحث:
از  104مرگ كودك  1تا  59ماهه بررسي

بر اساس نتايج حاصل از اين مطالعه ،میزان

شده در اين مطالعه ( )%61/5پسر و ( )%38/5دختر

توافق بین علت زمینهاي ثبت شده در گواهي فوت و

بودند .در بسیاري از تحقیقات انجام شده در ايران و

علت زمینهاي استخراج شده از پرونده باال ميباشد،

ديگر كشورها شیوع باالتر مرگ در پسران مشهود

بهطوريكه اين میزان در بیمارستانهاي آموزشي 0/80

ميباشد؛ چنانچه در مطالعهاي در محدوده تحت

(قابل قبول) و در بیمارستانهاي غیرآموزشي 0/93

پوشش دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي تهران

(تقريباً كامل) بود؛ بنابراين ميتوان نتیجه گرفت كه

( ) %52/5پسران بودند كه با اين مطالعه از نظر وقوع

پزشكان جهت تكمیل گواهي فوت در هر دو مركز

مرگ به تفكیك جنس تا حدود زيادي همخواني

آموزشي و غیرآموزشي بهطور مناسب آموزش ديدهاند.

دارند ( .)13در مطالعه انجام شده در جنوب آفريقا نیز

چنانچه حتي كیفیت ثبت گواهي فوت در مراكز

نسبت مرگ پسران به دختران  1/26بوده كه با اين

غیرآموزشي بهتر از مراكز آموزشي بوده است؛ اما

مطالعه همخواني دارد ( .)14يافتهها حاكي از آن است

با توجه به كاهش میزان توافق بین علت زمینهاي ثبت

كه ( )%59/6از بیماران در فاصله بعد از  24ساعت از

شده در نرمافزار مراقبت مرگ كودكان و علت ثبت

پذيرش فوت كردهاند كه در نتیجه فرصت كافي جهت

شده در گواهي فوت به حد ( 0/57متوسط) ميتوان

تكمیل پرونده پزشكي اين بیماران وجود داشته است و

نتیجه گرفت كه اين كاهش ناشي از خطا در هنگام ثبت

اين انتظار وجود دارد كه پزشكان صادركننده گواهي

اطالعات ميباشد كه مستلزم بازنگري بر نحوه انتخاب

فوت به سوابق كافي از متوفي دسترسي داشته باشند.

كاربران و آموزش ايشان ميباشد .اين میزان در مراكز

نتايج حاصل از مطالعه ديهیم و آقا بابائیان در شهرستان

آموزشي ( 0/61قابل قبول) و در مراكز غیرآموزشي

دزفول در فاصله سالهاي  1388-93نشان داد كه

( 0/46متوسط) بوده است؛ بنابراين نظارت بر ثبت

 %66/9از متوفیان ،بیش از  24ساعت در بیمارستان

اطالعات بهخصوص در مراكز غیرآموزشي جهت ارتقاء

بستري بودهاند ()15؛ همچنین در مطالعه  Huergaو

كیفیت دادههاي مرگ ضرورت دارد .بر اساس

همكاران ،دو سوم مرگها بعد از  24ساعت اول اتفاق

مطالعهاي «چنانچه سیستم اطالعات بهداشتي ،اطالعات

افتادهاند كه با پژوهش حاضر تا حدودي مطابقت

بهموقع و درست راجع به علت مرگ ،سن و جنس

دارد (.)16

متوفي را ارائه ندهد ،برنامه ريزان مراقبتهاي بهداشتي
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فوت و نرمافزار

مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد /دوره  ،19شماره  /4مهر و آبان 1396

در تحقیق انجام شده توسط تاج الديني و همكاران

بايد اصالحات اساسي در روند ايجاد اطالعات ضروري
بهداشتي انجام دهند» (.)17

در تهران بهطوركلي بیشترين علل فوت كودكان به ترتیب

بیمارستان لقمان حكیم با هدف ارزيابي میزان توافق

( ،)%17/5حوادث و سوانح ( )%15/4گزارش شد كه با

تشخیصهاي مختلف در پرونده پزشكي بیماران فوت

نتايج حاصل از اين مطالعه نیز مطابقت دارد ()13؛

شده و مقايسه آن با علت مرگ ثبت شده در گواهي

همچنین در مطالعه رهبر و همكاران شايعترين علل مرگ

فوت ،ضريب كاپا براي تشخیص نهايي و علت زمینهاي

ناهنجاري مادرزادي و كروموزومي ( )%23/4بود كه با

مرگ  0/95محاسبه گرديد ،اين میزان توافق در سطح

نتايج اين مطالعه همخواني دارد ( .)19بر اساس يافتههاي

عالي بود كه با مطالعه حاضر مشابه ميباشد ( .)2البته در

حاصل از اين مطالعه ،میزان استفاده از علل پوچ و بیهوده

بعضي بررسيها مانند مطالعهاي كه بر روي بیماران

بهعنوان علت زمینهايي در نرمافزار مراقبت مرگ

قلبي -عروقي بیمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي

كودك ( ،)%12/5گواهي فوت ( )%5/8و پرونده

اصفهان انجام شد ،میزان توافق بین علت زمینهاي ثبت

( )%3/8بوده است؛ همچنین میزان استفاده از گروههاي

شده در گواهي فوت با علت زمینهاي ثبت شده در

كلي در نرمافزار ( )%33/7و در گواهي فوت ( )%12/5و

پرونده پزشكي  0/51بود كه با نتايج اين مطالعه مغايرت

پرونده ( )%5/8بوده است .در مطالعه انجام شده توسط

دارد كه شايد يكي از علل بهتر شدن كیفیت اطالعات

جبلي صادقي و همكاران میزان استفاده از علل پوچ و

گواهي فوت در اين مطالعه ناشي از توجه و تالش

بیهوده بهعنوان علت زمینهاي در گواهي فوت ()%2/5

در جهت بهبود روند ثبت مرگ در سالهاي اخیر

بود كه با مطالعه حاضر تا حدودي مغايرت دارد و دلیل

به خصوص در رده سني كودكان ميباشد ( .)9چنانچه

احتمالي كمتر بودن علل پوچ در مطالعه آنان به خاطر

كمیتههاي خاص مرگ كودكان در سطح بیمارستان

بررسي پروندههاي مربوط به يك علت خاص يعني

براي دستیابي به اين هدف راهاندازي گرديده است.

بیماران قلبي -عروقي بوده است ( .)9در اين مطالعه علت

تحقیق  Katsakioriو ديگران ،در يكي از مناطق

زمینهاي غیرمحتمل وجود نداشت؛ ولي میزان استفاده از

روستايي يونان بر روي گواهي فوتهاي صادر شده

علت زمینهاي غیرممكن در گواهي فوت ( )%1بود .در

نشان داد كه در ( )%34/5مكانیسم مرگ و در ()%6/8

مطالعه انجام شده توسط كیوان آرا و همكاران ،در

يك تسلسل علي منفرد با ترتیب ناصحیح را بهعنوان

بیمارستانهاي شهر كرمانشاه ،میزان استفاده از كدهاي

علت مرگ گزارش نموده بودند .ارائهي مكانیسم مرگ

غیرمحتمل ( )%1/2و كدهاي غیرممكن ( )%0/6گزارش

بهجاي علت مرگ از شايعترين خطاها بود كه با نتايج

گرديده است كه با مطالعه حاضر تا حدودي مغايرت

مطالعه حاضر تا حدودي مغايرت دارد ( .)18چنانچه

دارد كه شايد علت كمتر بودن میزان استفاده از علل

استفاده از گروههاي كلي ( ،)%12/5علل پوچ شامل

پوچ و غیرممكن و غیرمحتمل در اين مطالعه نسبت به دو

عالئم و نشانهها ( )%2/9و علل نامشخص (،)%2/9

مطالعه مذكور به دلیل بررسي علل زمینهاي مرگ در اين

بهعنوان علت زمینهاي مرگ در گواهي فوت ثبت شده

مطالعه براي يك گروه سني خاص (كودكان) ميباشد؛

بود كه نشاندهنده كیفیت بهتر ثبت علت زمینهاي

درصورتيكه در دو مطالعه فوق به بررسي علل مرگ در

ميباشد و شايد دلیل آن بررسي گواهي فوتهاي يك

همه گروه هاي سني پرداخته شده است ( .)20همانطور

گروه سني خاص يعني كودكان  1-59ماهه در اين

كه ميدانیم استفاده از كدهاي پوچ و بیهوده دقت

مطالعه باشد.

تركیب علتي مرگ را كاهش ميدهد.
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در مطالعه اكبرزاده باغبان و همكاران در

مربوط به ناهنجاريهاي مادرزادي و كروموزومي

بررسی میزان همخوانی علل مرگ و میر در نظام مراقبت مرگ کودکان

سکینه سقائیان نژاد اصفهانی و همکاران

نتیجهگیری:
توافق متوسط بین علت زمینهاي مرگ ثبت شده در

برنامهريزيهاي خدمات بهداشت عمومي مورد استفاده

نرمافزار مراقبت مرگ و علت زمینهاي مرگ استخراج

قرار گیرد ( .)7بديهي است در صورتي نظام مراقبت

شده از پرونده پزشكي ميباشد؛ درحاليكه میزان توافق

مرگ كودكان  1-59ماهه ازلحاظ اقتصادي ،اجتماعي و

بین علت زمینهاي مرگ ثبت شده در گواهي فوت و

فرهنگي براي جامعه تأثیرگذار ميباشد كه از علل مرگ

علت مرگ استخراج شده از پرونده در سطح عالي

كودكان اطالع دقیق داشته باشد و براي كاهش مرگ

ميباشد؛ پس ميتوان يكي از داليل تطابق متوسط بین

آنان از طريق شناسايي عوامل خطر در جامعه برنامهريزي

علت زمینهاي ثبت شده در نرمافزار را با پرونده و

مناسبي انجام دهد .امید است كه نتايج اين پژوهش

گواهي فوت از سوي كاربران دانست؛ چراكه ايشان بر

موجبات پديدآوران ديدي روشن و دقیق براي مسئولین

مبناي فرمهاي چهارگانه كه بعد از فوت بیمار تكمیل

بهداشت و درمان استان و همچنین وزارت بهداشت از

كردهاند ،علت زمینهاي را در نرمافزار ثبت ميكنند،

صحت و كیفیت علل مرگ ثبت شده در نرمافزار

راهكار اين مشكل الزام كاربران به تطبیق اطالعات

مراقبت مرگ كودكان را فراهم آورده باشد و منجر به

فرمها با پرونده متوفي و سپس ورود دادهها در نرمافزار

ايجاد حساسیت بیشتر در جهت ارتقا كیفیت اطالعات

است .نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه بیشترين

ثبت شده در سیستم گردد.

فراواني علل زمینهاي مرگ به ترتیب ناهنجاريهاي

بنابراين پیشنهاد ميشود كه از كاركنان آشنا با

مادرزادي و كروموزومي ،بیماريهاي غدد تغذيه و

قوانین بینالمللي انتخاب علل مرگ جهت استخراج

متابولیك و حوادث حملونقل بود و اين در حالي است

تسلسل صحیح علت مرگ بر اساس پرونده متوفي و

كه علل مذكور در نرمافزار به ترتیب به ناهنجاريهاي

گواهي فوت استفاده شود و يا برنامهريزي جهت ايجاد

مادرزادي و كروموزومي حوادث حملونقل و بیماريهاي

تعامل بین واحد كدگذاري بیمارستان با كاربران ،بهمنظور

سیستم عصبي تغییر يافته است ،اينجاست كه ضرورت

ثبت علت زمینهاي استخراج شده توسط واحد كدگذاري

توجه بیشتر به كیفیت اطالعات دادههاي مراقبتي و

در نرمافزار ايجاد گردد .برگزاري دورههاي آموزشي

ويژگيهاي آن بهخوبي مشخص ميشود؛ چنانچه دادهها

براي كاربران و نظارت بیشتر بر نحوه ثبت اطالعات نیز

در سیستمهاي اطالعاتي بهطور دقیق ثبت نگردد ،آنگاه

ميتواند در بهبود كیفیت اطالعات تأثیرگذار باشد؛

گزارشات اشتباه هم حاصل ميگردد؛ بنابراين اگر

همچنین با توجه به اينكه بر اساس نتايج اين مطالعه كامل

صفات مطرح شده در مورد كیفیت اطالعات ازجمله

نبودن عناصر اطالعاتي موجود در نرمافزار نیز يكي ديگر

صائب بودن به معناي درستي و راستي دادهها وجود

از مشكالت ميباشد؛ بنابراين بايد ضريب دقت عناصر

نداشته باشد ،ثبت نادرست دادهها در سیستمي كه

اطالعاتي موجود در نرمافزار افزايش يافته و تمامي

بهتدريج بزرگتر ،سريعتر و پیچیدهتر ميگردد،

گروهبنديهاي علل زمینهاي مرگ بهطور كامل بر اساس

بهسرعت گزارشات اشتباه بیشتري تولید خواهد كرد.

طبقهبندي علل مرگ كتاب  ICD-10در آن وجود داشته

پس دادههاي وارد شده در نرمافزار بايد صائب باشد

باشد؛ بنابراين ارزيابي و توسعه نرمافزار نیز بايد بهصورت

يعني دادههايي كه در نرمافزار ثبت شدهاند بايد وقايعي

دوره اي انجام شود؛ همچنین براي افزايش كارايي

را كه حقیقتاً اتفاق افتاده انعكاس دهند تا گزارشات

نرمافزار ميبايست برنامهريزي آيندهنگر براي كنترل

نهايي حاصل از اين سیستم قابلاعتماد بوده و بهعنوان

سیستم و نظارت بر چگونگي ورود دادهها بهطور مستمر
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يافتههاي حاصل از اين پژوهش بیانگر میزان

منبعي جهت تحقیقات بنیادي ،مطالعات اپیدمیولوژيك و

1396  مهر و آبان/4  شماره،19  دوره/مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

ميباشد كه توسط معاونت پژوهشي دانشگاه اصفهان

وجود داشته باشد تا درنهايت منجر به افزايش كیفیت

 از ايشان قدرداني مينمايم؛ همچنین،حمايت شده است

.اطالعات نرمافزار گردد

از معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
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و همكاران محترم واحد مدارك پزشكي بیمارستانهاي

:تشکر و قدردانی

استان چهارمحال و بختیاري كه در انجام اين تحقیق ما را

اين مقاله حاصل پاياننامه دانشجويي در مقطع

. كمال تشكر را دارم،ياري نمودند

394592 كارشناسي ارشد و طرح تحقیقاتي شماره
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Background and aims: Child mortality Surveillance System is Iranian children mortality
database nationwide and internationally. The aim of this study was to investigate one of the the
most important features of data quality, i.e. Accuracy, through examining the consistency rate
between the underlying mortality causes registered in the software and those extracted from
medical records among children.
Methods: This descriptive, analytical study was performed by census and the medical files of all
104 children aged 1-59 months died between March 21, 2013 and September 22, 2015 in six
hospitals affiliated with the Shahrekord University of Medical Sciences were studied. The data
were gathered by a researcher-developed questionnaire under supervision of a pediatrician. To
investigate the consistency rate of mortality causes, chi-square and Fisher's Exact test and Kappa
coefficient in SPSS was used.
Results: The consistency rate between the mortality causes registered in the software and the
underlying mortality causes extracted from the medical Records, and death certificate was 0.60
and 0.57, respectively. These consistency rates are considered moderate. The consistency rate
between the underlying mortality causes recorded in the death certificates and the medical files
was derived 0.84, considered an optimal level of consistency.
Conclusion: According to the findings, it is essential to develop certain interventions such as
training and requiring operators to be adequately tactful for recording underlying mortality
causes with reference to death certificates and medical files, hiring operators who are
knowledgeable about the international protocols of selection of mortality cause or planning for
use of the underlying causes registered in the encoding unit of the software, and enhancing the
software and accuracy of information elements registered in the software.
Keywords: Cause of Death, Child Surveillance System, Children aged 1-59 months, Consistency.
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