مواد و روش ها
این مطالعه به روش مقطعی در دانشگاه علوم پزشکی

مشهد در سال  99انجام شد .اطالعات با استفاده از پنل

شاخصهای سیمای سالمت و گزارشگیری از سامانه سینا

که حاوی پروندههای الکترونیک سالمت افراد تحت پوشش

نقش مراقبـان سالمت و بهـورزان درکمیت
مراقبت های نوزادی دربحران کروناویروس

چارهجویی
برایافت شاخص ها
بی بی مرضیه هاشمی اصل
کارشناس کودکان
دانشگاه علومپزشیک مشهد
فرزانه صحافی
رئیس گروه سالمت کودکان وترویج تغذیه
باشیرمادر دانشگاه علوم پزشیک مشهد
شبنمنصیرایی
کارشناس کودکان
دانشگاه علومپزشیک مشهد
شهناز رفائی سعیدی
کارشناس کودکان
دانشگاه علومپزشیک مشهد
مقدمه

دانشگاه است استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافتهها
بر اساس اطالعات واحد آمار دانشگاه ،در سه ماه اول سال
 ،99تعداد  15هزار و  149مراقبت  3تا  5روزگی و  10هزار و

 876مراقبت  14تا  15روزگی انجام شده است .با تحلیل
و بررسی ماهانه تعداد مراقبت های نوزادی دانشگاه در

سال  98و  ،99مشخص شد که از اسفند  98و همزمان

با شروع پاندمی کووید  ،19تعداد مراقبت  14تا  15روزگی
دچار افت  19درصدی شده و مراقبت  3تا  5روزگی که به

عنوان مراقبت فعال قلمداد شده ،افت  4درصدی داشته

است .دلیل افت کمتر شاخص مراقبت  3تا  5روز ،اعالم

این شاخص به عنوان مراقبت فعال بود و دلیل انتخاب
آن همزمانی با تشکیل پرونده ،نمونه گیریهایپوتیروئید،

ویزیت پزشک ،مشاوره شیر مادر ،پیگیری رتینوپاتی و
ارزیابی ژنتیک بــود .نحوه ارایــه مراقبت فعال از طریق

ارسال دستورالعملها شفاف سازی شده و پیگیری تلفنی

و حضوری هم انجام شد .در دستورالعملهای ارسالی
خواسته شد ارایه مراقبت ها در مناطق سفید مانند زمان

قبل از شیوع بیماری و همراه با رعایت نکات بهداشتی
همچنان ادامه داشته باشد ،اما در مناطق زرد و قرمز،

در دسامبر  ،2019گسترش کووید  19در چین گزارش شد و

برای مراجعه کودکان  3تا  5روزه ،با خانوارها تماس گرفته

با ایــن وی ــروس ،جلوگیری از انتشار آن و محدود کردن

شرایط بهداشتی نیز تأکید شــد .اگــر والــدیــن ،احتمال

طی کمتر از چند ماه به ایران رسید .مهمترین روش مقابله
رفت و آمدها است که میتواند منجر به عدم مراجعه افراد

برای دریافت مراقبت های اولیه بهداشتی شود .مراقبت های
دوران نوزادی ،اهمیت ویژه ای در رشد و تکامل کودک دارد.

این مراقبت ها در بسته خدمتی مراقبت از کودک سالم

شامل دو مراقبت  3تا  5روزگی و  14تا  15روزگی است .هدف
از این مطالعه بررسی نقش مراقبان سالمت و بهورزان در

کمیت مراقبت های نوزادی در بحران کرونا ویروس است.

شد و ضمن نوبت دهــی ،بر مراجعه بموقع با رعایت

انتقال کووید  19را دلیل عدم تمایل برای مراقبت عنوان
میکردند ،به آن ها توصیه میشد که به پایگاههای مراقبت

ویــژه مــادر و کــودک که در راستای تــداوم انجام خدمات

ضروری و ایجاد محیطی سالم و جدا از سایر واحدهای
خدمتی ،ایجاد شده ،مراجعه کنند .با این تمهید ،از افت
زیاد شاخص مراقبتی که نسبت به سایر مراقبت های

کــودکــان دارای اهمیت بیشتری ب ــود جلوگیری شد.
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