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جمله  از  کشور   74 از  دانشمندان  نظر  طبق 
دارای  که  نوزادی  برای  ماندن  زنده  ایران، 
نقص تکاملی زمان تولد است – که به عنوان 
ناهنجاری مادرزادی هم شناخته می شود - به 

دارد. بستگی  تولد  محل 
است،  شده  منتشر  لنست  در  که  مطالعه ای 
 4000 به  نزدیک  برای  را  میر  و  خطر مرگ 
نوزاد متولد شده با نقص مادرزادی در 264 
بیمارستان )از جمله بیمارستان کودکان مفید در 
تهران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی( در سراسر جهان بررسی کرده است. 
نقایص  با  این مطالعه نشان داد نوزادانی که 
متولد  گوارش  دستگاه  با  مرتبط  مادرزادی 
با  کشور  یک  در  بیست  در  یک  می شوند، 
در  که  حالی  در  می روند  دنیا  از  باال  درآمد 
یک کشور با درآمد متوسط از هر 5 نفر یک 
نفر و در یک کشور با درآمد پایین از هر 5 

نفر دو نفر فوت می کنند.
در  که  مادرزادی  نقص  نوعی  گاستروشزی، 
از  می شود  متولد  که  کودکی  روده های  آن 
دارای  می آید  بیرون  ناف  کنار  در  سوراخی 
بیشترین تفاوت در مرگ و میر می باشد بدین 
کشورهای  در  نوزادان  90درصد  که  ترتیب 
در  حالیکه  در  روند  می  دنیا  از  درآمد  کم 
کشورهای با درآمد باال  1درصد فوت می کنند. 

در کشورهای با درآمد باال، اکثر این نوزادان 
قادر به زندگی کامل و بدون ناتوانی هستند.
دکتر نائومی رایت، محقق اصلی، چهار سال 
گذشته را به مطالعه این تفاوت ها در پیامدها 

اختصاص داده است. 
وی گفت: »جغرافیا نباید عاقبت نوزادانی را 
که شرایط جراحی قابل اصالح دارند تعیین 
کند. هدف توسعه پایدار برای »پایان دادن به 
مرگ های قابل پیشگیری در نوزادان و کودکان 
زیر 5 سال تا سال 2030« بدون اقدام فوری 
برای  جراحی  های  مراقبت  بهبود  در جهت 
نوزادان در کشورهای با درآمد کم و متوسط 

است.« تحقق  غیرقابل 
جراحی  های  مراقبت  بهبود  بر  تمرکز  باید 
با  و  درآمد  کم  در کشورهای  نوزادان  برای 
در آمد متوسط در سطح جهان باشد. طی 25 
سال گذشته، در حالی که موفقیت زیادی در 
کاهش مرگ و میر در کودکان زیر 5 سال با 
پیشگیری و درمان بیماری های عفونی وجود 
مراقبت  بهبود  بر  کمی  تمرکز  است،  داشته 
های جراحی برای نوزادان و کودکان وجود 
میر  و  مرگ  نسبت  واقع  در  و  است  داشته 
بیماری های جراحی همچنان رو  به  مربوط 

افزایش است. به 
نقایص مادرزادی اکنون پنجمین علت اصلی 
مرگ و میر در کودکان زیر 5 سال در سطح 
جهان است که بیشترین مرگ و میر در دوران 
مادرزادی  نقایص  افتد.  می  اتفاق  نوزادی 

با  کشورهای  در  گوارش  دستگاه  به  مربوط 
درآمد کم و در آمد متوسط دارای باالترین 
میزان مرگ و میر هستند زیرا زندگی بسیاری 
از آنها بدون مراقبت های فوری جراحی پس 

نیست. تولد مقدور  از 
در کشورهای با درآمد باال، بسیاری از زنان 
برای ارزیابی نقایص مادرزادی، سونوگرافی 
صورت  در  می دهند.  انجام  زایمان  از  قبل 
شناسایی نقص مادرزادی، زن باردار می تواند 
در بیمارستان با مراقبت های جراحی کودکان 
تولد  محض  به  کودک  بنابراین  کند  زایمان 
کم  درآمد  با  کشورهای  در  می گیرد.  کمک 
در  اغلب  شرایط  این  با  نوزادان  متوسط،  و 
وضعیت بالینی نامناسب دیر به مرکز جراحی 

کودکان می رسند. 
این مطالعه نشان می دهد نوزادانی که از قبل 
با عفونت آلوده شده اند و به مرکز جراحی 
کودکان مراجعه می کنند، احتمال مرگ آنها 

است. بیشتر 
این مطالعه اهمیت مراقبت های قبل و بعد از 
عمل )مراقبت های دریافت شده در حین عمل 
جراحی درمانی( در مرکز جراحی کودکان را 

کند.  می  برجسته 
نوزادانی که در بیمارستان ها بدون دسترسی 
به تهویه و تغذیه وریدی تحت معالجه قرار 
می گیرند، احتمال مرگ بیشتری دارند. عالوه 
بر این، نداشتن پشتیبان بیهوشی ماهر و عدم 
استفاده از چک لیست ایمنی جراحی در زمان 

عمل با احتمال باالتر مرگ همراه می  باشد.
با  کشورهای  در  شرایط  این  از  بقا  بهبود 
درآمد کم و درآمد متوسط شامل سه عنصر 

است: اصلی 
زایمان  و  زایمان  از  قبل  تشخیص  بهبود   )1
در بیمارستان با مراقبت های جراحی کودکان 

بهبود مراقبت های جراحی برای نوزادان   )2
متولد شده در بیمارستان های محلی، با انتقال 

سریع و ایمن به مرکز جراحی کودکان 
3( بهبود مراقبت های قبل و بعد از عمل برای 

نوزادان در مرکز جراحی کودکان 
ریزی  برنامه  و  تیمی  کار  یک  به  امر  این 
تیم  زایمان،  و  زنان  و  مامایی  تیم  بین  قوی 
جراحی  تیم  و  نوزادان  و  اطفال  متخصصین 
با  کودکان در مرکز جراحی کودکان، همراه 
آموزش خارج از منطقه و شبکه های ارتباطی 
با بیمارستان های ارجاع دهنده بیمار نیاز دارد.
در کنار ابتکارات محلی، مراقبت های جراحی 
برای نوزادان و کودکان باید در سیاست ملی 
شود  ادغام  کودکان  بهداشت  بین المللی  و 
کودکان  جهانی  بهداشت  در  نباید  دیگر  و 

گرفته شود. نادیده 
این مقاله به طور کامل در وب سایت لنست 
در دسترس است )شامل لینک برای دسترسی 
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