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مقدمه

مواد مغاذي درياافتي اسات و مشصصاه  2ساا او زناد ي

نياز مواد مغذي در کودکاان مانسك کنناده ميازان رشاد،

کودکان رشد و تكامل سريع فيزيكي و اجتماعي است [ .]1بار

انرژي مصرفي در فساليت ،نياز متابوليسم پاياه و تادالل باين

اين اساس تغذيه شيرلواران بايد به ونهاي تنظيم شود که تمام

بتو کريمي و همكاران
نيازهاي او از جمله درشت مغذيها همچون پروتئين ،چرباي،

ويتامين در کشورهاي در حا توسسه ،جايي که دسترساي باه

کربوهيدرات ،انرژي و آب و از طرفي نياز باه ريازمغاذيهاا

منابع غذايي کافي حيواني و ياهي محدود اسات ،بايشتار و

شامل ويتامينها و عناصر مسدني را فراهم نمايد [.]1

بهعنوان يک مشكل بهداشات عماومي مطارد اسات [.]13،2

نسا ت باه کم اود ويتاامينهاا

کودکان م تال به سرلک يا اساها مايتوانناد باهطاور قابال

کودکان به داليل مصتلا

حساسترند .کم اود ويتاامين  Aيكاي از مشاكالت اساساي

مالحظهاي از سودمندي دريافت اضافي ويتاامين  Aبهارهمناد

تغذيهاي کودکان جهان محسوب ميشود 5/4 .ميلياون و 191

شوند [.]13

ميلي اون کااودپ پايشدبسااتاني در جهااان بااه ترتياب دچااار

از آنجايي که آکادمي اطفا آمريكاا توصايه ماينماياد

شبکوري و غلظت پاايين رتيناو سارم هساتند [251 .]3،2

کودکان زير  6ماه در مسرض مساتقيم ناور لورشايد ن اشاند،

ميليون کودپ پيشدبستاني دچار کم ود ويتاامين  Aهساتند و

بدين ترتيب نوزادان با تغذيه انحصاري يا بصشي با شير ماادر

برآوردها حاکي از آن است که  251هزار تا  511هزار نفار از

در مسرض لطر کم ود قرار مي يرناد [ .]1باه هماين دليال و

کودکان در سا کور ميشوند که نيمي از آنها در  12ماهي که

جهت پيشگيري از ريكتز يا راشيتيسم ،ايان انجمان دريافات

بينايي لود را از دست دادهاند ميميرند [ .]4از کم ود ويتامين

حداقل  IU 400ويتامين  Dرا آن هم مدت کوتاهي بسد از تولد

 Dبهشكل پاندمي نيز ياد ميشود [ ]5و کم اود آن کشاورهاي

به همه نوزادان توصيه نموده است .تمام نوزاداني کاه باا شاير

پيشرفته را نيز در ير نموده است [.]6

مادر تغذيه مايشاوند باه  IU 400مكمال ويتاامين  Dو نياز

کم ود ريزمغذيها از جمله کم ود ويتامينهااي  Aو  Dاز
مشكالت شايع تغذيهاي در ايران است [ .]7-9مطالسات انجام

نوزاداني که کمتار از  1111ميلايليتار در روز شاير فرماوال
ميلورند به دريافت مكمل نياز دارند [.]1

رفته در ايران حاکي از شيوع باالي کم ود ويتامين  Dميباشد

بروز ريكتز در ناوزاداني کاه مكمال ويتاامين  Dدريافات

[ .]11حتاي مقايساه مياانگين شايوع کم اود ويتاامين  Dدر

نميکنند ،شير مادر ميلورند و همينطور کودکان باا پوسات

سا هاي ق ل نشاندهنده افزايش شيوع کم ود بوده است [.]11

تيره بيشتر است .از آنجاايي کاه عوامال متساددي همچاون

نياز شيرلواران به بيشتر مواد مغذي از جمله ويتامينهاا

س ک زند ي لاانواده و عوامال محيطاي موجاود مايتواناد

از طريق دريافت فرموالهاي غنيشده تاامين مايشاود .نيااز

مجاورت با نور لورشيد و جذب ويتامين را تحت تاثير قارار

بيشتر ويتامينهاي مورد نياز شيرلواراني کاه از شاير ماادر

دهد ،توصيه انجمن اطفا آمريكا اين است که تجاويز مكمال

لوب تغذيه شده ،تغذيه ميکنند به غير از ويتاامين  ،Dتاامين

براي تمام شيرلواران مناسب است [ .]1به لصوص ايان کاه

لواهد شد [ .]1ويتامين  Dيا کوله کلسيفرو در واقع همانناد

منابع غذايي ويتامين  Dشامل ماهيهاي چرب ،وشاتهااي

يک پروهورمون که داراي نقشهاي متسدد است عمل ميکناد.

اندامي و يا زرده تصممرغ براي نوزادان مساعد ن وده و احتماالً

اين ويتامين عالوه بر تامين هموستئاز کلسيم و فسفر در بدن و

دريافت کافي مسمو اين محصوالت مشكل باشد [.]14

پيشگيري از ريكتز در کودکاان ،داراي عمالکردهاايي چاون

از طرفي مادران يا مراق ين شيرلوار بايد مقدار مناساب و

اثرات ايمني ،ضد التهابي ،ضد تومور و عملکردهاي حماايتي

ضروري مكمل را در التيار او قرار دهند .در رابطه با ميازان

است و مطالساات اپيادميولوژيكي نشااندهناده نقاش باالقوه

مكمل ،قطرهچكانها تسيينکننده هساتند .زياادي مكمال نياز

ويتامين در پاتوژنز بيماريهاي اتوايمن است [ .]12ويتامين A

لطرناپ و مسموميتزا بوده و ميتواند به عاليام متساددي از

شامل اجزايي است که بيناايي ،رشاد اساتصوان ،تولياد مثال،

جمله تهوع ،استفراغ ،کاهش اشتها ،تشنگي زيااد ،پارادراري،

ايمني ،تقسايم سالولي ،ساالمت ساطود دساتگاه تنفساي ،و

ي وست ،درد شاكمي و درد عضاالت و مفاصال ،لساتگي و

غشاهاي مصاطي را تحت تااثير قارار مايدهاد .کم اود ايان

صدمات کليوي منجر شود .ا ر قطرهچكان به ونهاي است که
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بيشتر از  IU 400را شامل مايشاود ،دقات بايشتاري الزم

شدند .مسيارهاي ورود به مطالسه مادران داراي شيرلوار -24

لواهد بود [.]1

 6ماهه و رضايتمندي جهت شرکت در مطالسه بوده است.

بر اسااس برناماهي مكمال يااري در اياران باراي کلياه

عملکرد ،سه حيطه لوراندن مكمل باه شايرلوار ،زماان

شيرلواران اعم از کودکاني که با شير مادر يا شاير مصانوعي

شروع مكمل و ميزان مصر مكمل را شامل شده است .زماني

تغذيه ميشوند ويتامين  Dبه ميزان  411واحد و ويتامين  Aبه

عملکرد مادر مرت ط با لوراندن مكمل ،زمان شروع و ميازان

ميزان  1511واحد در روز (مساد يک سيسي) از  2هفتگاي

آن مطلوب تسري

شده است که به ترتياب او در روز ق ال از

شروع شده و تا پايان  2سالگي ادامه مييابد .با توجه به انواع

پرسشگري يا مراجسه به مرکز مكمل را به کودپ لوراناده ،از

قطرهچكان مورد استفاده توسط شرکتهااي داروياي،

روز پانزدهم بسد از تولد مصر مكمال را شاروع و باااللره

مصتل

توجه به مندرجات روي جس ه قطره آ +د ،به منظور مشاص

ط ق دستورالسمل از ميزان  1سيسي روزانه استفاده کرده باشد

نمودن تسداد قطره هااي مسااد  1سايساي جهات تجاويز و

[.]7

آموزش به مادر ضروري است [ .]7پزشكان بايد به والدين در

در اين مطالسه جهت جمعآوري دادههاا از پرساشناماهي

زمينه انتصاب درست مكمل براي کودکانشان کمک کنند [.]15

محقااق سااالته کااه حاااوي اطالعااات دمو رافياک ،نحااوهي

RDA=Recommended

عملکرد مادران در مورد مصار مكمال آ  +د  ،علال عادم

 Dietary Allowancesويتاامين  Aدر کودکاان  1تاا  6مااه،

لوراندن مكمل ،محل پايش کودپ و وضسيت مراجسهي ماادر

 6 ،411تا  12ماه 511 ،و 1تا سا  311ميكرو ارم روزاناه

جهت دريافت مراق ت باود ،اساتفاده شاد .رواياي ()Validity

[ ]15و  RDAويتامين  Dبراي همين روههاي سني بهترتياب

پرسااشنامااه بااا بهاارهمناادي از نقطااه نظاارات متصصص اين،

 411 ،411و  611 IUدر روز است [.]1

صاحبنظران و مطالسات مشابه مورد سانجش قارار رفات و

جيااره توصاايه شااده رژيمااي

بنابراين اهميت نقش و تجاويز و مصار مكمال آ +د در

امتياااز آزمااون آلفاااي کرون اااج جهاات ارزيااابي پايااايي

پيشگيري از سوءتغذيه و کاهش بار مالي و هزينههاي مستقيم

( )Reliabilityپرسااشنامااه در 31نمونااهي اوليااهي 1/ 73

و غير مستقيم بر اساس استراتژي مكمل ياري در به ود تغذياه

بهدست آمد .تكميل اطالعات پ

از کسب رضاايت آ اهاناه

و ارتقاء سالمت روههاي آسايبپاذير روشان اسات و ايان

کت ي از مادران مورد مطالسه و از طريق مصااح ه انجاام شاد.

مطالسه به بررسي عملکرد مادران شهر سمنان در زمينه استفاده

انجام مصااح ه توساط پرسشاگران آماوزشدياده در مراکاز

از مكماال آ +د در شايرلوران  6-24ماهااه پردالتااه اساات.

بهداشتي صوت رفت .تجزياه تحليال دادههاا باا اساتفاده از

شنالت وضسيت موجود ميتواند در جهت برناماهريازيهااي

ر رسيون لجستيک در ساط مسنايداري  1/15و نارمافازار

بهداشتي راه شا باشد.

 SPSS 16.0انجام شد.

مواد و روشها
اين مطالسه مقطسي در سا  ،1392-93بر روي  411نفار
از مادران مراجسهکننده به مراکز بهداشتي درماني شاهر سامنان
انجام شد .اين تسداد نمونه بار اسااس در نظر ارفتن ،p=1/5
اطمينان 95درصد و دقت 5درصد حاصل شده اسات .در هار
مرکز بهداشتي درماني شهري ،متناسب با تسداد ماادران واجاد
شرايط آن مرکز ،تسداد مادران مورد مطالسه هر مرکاز انتصااب

نتایج
از  411مااادر مااورد بررس اي 55/2 ،درصااد ( 341نفاار)
لانهدار و  14/5درصاد ( 59نفار) شااغل بودناد .حاداقل و
حداکثر سن مادران شرکتکننده در اين پژوهش به ترتياب 17
و  45سا با ميانگين ±انحرا مسيار سني  25/1±5سا بود.
مشصصات دمو رافيک نمونه مورد مطالسه در جادو  1آورده
شده است.

بتو کريمي و همكاران
جدول  .1مشخصات دموگرافیک شیرخواران شهر سمنان
مشخصه

به منظور بررسي اثر هامزماان متغيرهااي ذکار شاده بار

تعداد

درصد

سن مادر ( سال)

< 52
52-52
43-43
≤ 42

29
123
113
42

53/5
43/2
59/2
2/9

سواد پدر

تا ابتدایی
راهنمایی
دبیرستان
دانشگاهی

34
93
139
152

11/2
12/2
44/9
45/5

سواد مادر

تا ابتدایی
راهنمایی
دبیرستان
دانشگاهی

25
42
133
142

14/3
14/5
44/3
43/9

شغل پدر

کارمند
کارگر
سایر

153
135
143

45/3
42/2
45/2

اشتغال مادر

خانه دار
شاغل

431
22

32/5
13/3

جنس

دختر
پسر

132
512

34/5
24/3

دريافت مراق ت و محل پايش کودپ با عمالکارد ماادران در

ملیت

ایرانی
افغانستانی

493
55

23/2
2/2

زمينه ميزان مصر مكمل ارت ااط مسنايداري مشااهده نشاد

عملکرد مادران در مورد زمان شروع لورانادن مكمال آ  +د
تحليل ر رسيون لجستيک انجام شاد .نتاايج نشاان داد فقاط
مليت ارت اط مسنيداري با عملکرد مادران از نظر زمان شروع
مكمااال آ +د داشااات (%95، CI:2/45-27/43، P=1/111
 .)OR=5/24،به طوري که شان

عملکرد مطلوب در ماورد

زمان شروع مطلوب مكمل آ +د در مادران ايراني  5/24برابر
مادران غير ايراني بود.
از نظر ميزان مصر مكمل ،عملکرد  79/7درصد مادران
مطلوب بوده است .در تحليل تک متغيره بين متغيرهااي سان
مادر ،سواد مادر ،سواد پدر ،شاغل ماادر ،شاغل پادر ،جان
کودپ ،رت هي تولد ،مليت ،وضاسيت مراجساهي ماادر جهات

(جدو .)2
 91درصد مادران (364نفر) در حا حاضر به کودپ لود

تحليل ر رسيون لجستيک نشان داد بين عملکرد ماادران

مكمل آ +د ميدادهاند ،که از اين تسداد عملکرد  55/4درصاد

در مورد ميزان مكمل آ +د لورانده شده به کودپ با سواد پدر

مادران مارت ط باا لورانادن مكمال در روز ق ال از مراجساه

ارت اط مسنيداري وجود داشات (( )p=1/111جادو  .)3باه

مطلوب بوده است ،يسني اينکه باه کاودپ لاود مكمال آ +د

طوري که شان

عملکرد مطلوب در مادراني که همسرانشاان

لورانده و ماابقي14/6 ،درصاد مكمال را باه کاودپ لاود

تحصيالت دبيرستاني دارند 3/55 ،برابار و شاان

نصورانده بودهاند (جدو  .)2بين عمالکارد ماادران در ماورد

مطلوب در مادراني که همسرانشان تحصيالت دانشگاهي دارند

لوراندن مكمل آ +د در روز ق ل از مراجسه با سن مادر ،سواد

 5/91برابر مادراني است که همسرانشان داراي تحصيالت تاا

مادر ،سواد پدر ،شغل مادر ،شغل پدر ،جن

کاودپ ،رت اهي

تولد ،مليت ،وضسيت مراجسهي مادر جهت دريافت مراق ات و
محل پايش کودپ ارت اط مسنيداري ديده نشد.

عمالکارد

ابتدايي بودند.
از  53مادري که در حا حاضر مكمال آ +د باه کاودپ
لود ميدادهاند اما در روز ق ل از مراجسه مكمل را باه کاودپ

از نظر زمان شروع لوراندن مكمل آ+د ،عملکارد 91/6

نصوراندهاند يا بهع ارتي عملکرد مطلوب نداشتهاند 42 ،ماادر

درصد مادران مطلوب بوده است (جدو  .)2در تحليال تاک

علت عدم مصر را فراموشي ذکر کردهاند که شايعترين علات

متغيره ،متغيرهاي سن مادر ،سواد مادر ،سواد پدر ،شغل ماادر،

( 79/2درصد) بوده است .در ميان سااير علال مايتاوان باه

کودپ ،رت هي تولد ،مليت ،وضسيت مراجسهي

بيماري کودپ يا مادر و نداشتن مكمل اشااره داشات .داليال

مادر جهت دريافت مراق ت و محال پاايش کاودپ باا زماان

مادراني که زودتر از موعد مقرر به قطع مصر مكمل م ادرت

شروع مكمل ارت اط مسنيداري ديده نشد.

نموده و يا در زماان انجاام مطالساه باه کاودپ لاود مكمال

شغل پدر ،جن

نميدادهاند ،شامل موارد مصتلفي (تهاوع و اساتفراغ ،لساتگي
مادر از ادامه برنامه ،نداشتن فرصت کافي و عدم دسترساي باه
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مكمل) باوده اسات کاه عادم پاذيرش کاودپ باا 41درصاد

شده به کودپ به تفكيک مشصصههاي مورد بررسي در جدو

شايعترين علت بوده است.

 2آورده شده است.

وضسيت عملکرد مادران شهر سامنان در ماورد لورانادن
مكمل آ +د به کودپ ،زمان شروع و ميازان مكمال لوراناده
جدول  )5وضعیت عملکرد مادران شهر سمنان در مورد خوراندن مکمل آ  +د  ،شروع و میزان مکمل به کودکان به تفکیک متغیر های بررسی شده(سال )25-24
خوراندن مکمل
مشخصه

شروع مکمل

میزان مکمل

مطلوبb

مطلوبc

مطلوبa
تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

سن( سال)

< 52
52-52
43-43
≤ 42

99
151
35
41

32/4
34/3
31/5
24/2

43
111
99
52

33/4
21/9
24/2
24/2

22
13
44
54

94/4
35/4
33/2
93/5

سواد مادر

تا ابتدایی
راهنمایی
دبیرستان
دانشگاهی

42
21
112
1134

92/2
34/4
23/5
34/2

52
39
132
133

35/2
25/5
21/4
23/4

51
43
22
23

43
93/2
34/2
33/2

سواد پدر

تا ابتدایی
راهنمایی
دبیرستان
دانشگاهی

41
45
153
23

31/4
31/4
23/5
34/3

52
29
111
25

33/4
21/2
25/2
24/2

19
34
22
34

23/3
93/5
35/2
39/3

وضعیت اشتغال مادر

خانه دار
شاغل

543
21

33/3
21/1

544
32

23/3
24/1

534
35

92/5
35/3

کارمند
کارگر
سایر مشاغل

23
132
133

35/3
32/3
33/1

23
24
22

22/2
33/1
21/4

34
35
33

39/3
92/5
94/2

جنس

دختر
پسر

133
191

32/2
32/1

153
129

21/3
21/3

139
131

94/3
35/2

رتبه تولد

1
5
≤4

193
135
44

32/3
32/9
33/4

145
23
52

25/3
25/5
39/2

133
93
55

33/1
94/2
44/9

ملیت مادر

ایرانی
غیر ایرانی

523
14

34/1
95/5

599
3

24
41/2

531
9

33/2
24/3

مرکز بهداشتی درمانی
مطب

522
14

32/2
33/5

593
12

21/2
24/3

542
14

92/9
31/5

کامال منظم
تاحدودی منظم

534
53

34/2
92/9

543
52

21/2
32/4

552
12

33/2
49/2

شغل پدر

محل دریافت مراقبت
وضعیت مراجعه ی مادر جهت دریافت
مراقبت

 : bشروع آغاز خوراندن مکمل از روز  12تولد

 :aخوراندن مکمل در روز قبل از تکمیل پرسشنامه

جدول  .4نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک عوامل مرتبط با وضعیت عملکرد
مادران شهر سمنان در مورد میزان خوراندن مکمل آ +د به کودکان(سال -24
)25

نام متغیر

سطح سواد
پدر

pvalue

نسبت شانس
(Odds
)Ratio

فاصله ی اطمینان
%22
برای نسبت
شانس

 : cخوراندن  12قطره

بحث و نتيجهگيري
نتايج اين مطالسه نشان ميدهاد  91درصاد ماادران شاهر
سمنان در زمان مطالسه به شيرلوران  6-24ماهه لود ،مكمل
آ +د ميدادهاند و  9درصد اظهار داشتند کاه زودتار از موعاد

تا ابتدایی

-

1

-

راهنمایی

3/344

5/49

3/24-2/39

متوسطه

3/335

4/33

1/44-2/33

مقرر مكمل را قطع کردهاند .در مطالسهي اماامي در تهاران 11

دانشگاهی

>3/331

2/23

5/44-13/24

درصااد از مااادران بااه کااودپ لااود اصااالً مكماال آ +د

بتو کريمي و همكاران
در

مطالساهاي درکانااادا [ 79/9 ]21درصاد از مااادران از مكماال

(مولتيويتامين) نميدادهاند [ .]16اماا در مطالساهي شام

شاهين شهر فقط 5/3درصد از مادران مكمل آ +د را زودتر از

ويتامين  Dاستفاده ميکردناد و ياا فقاط  51درصاد ماادران

موعد مقرر قطع کرده بودند [ .]17جهت روشان شادن مسائله

مراجسهکننده به مايوکلينيک روچستر مينه سوتا به نوزادان لود

نياز به بررسي عميق رويكردهاي آموزشي و ارائه لدمات در

مكمل ويتامين  Dميدادهاند .غالب ايان ماادران ( 55درصاد)

نظام بهداشتي و مطالسه دقياقتار عوامال وناا ون ماوثر بار

ترجي ميدادند بهجاي ناوزادان شيرلوارشاان ،لاود مكمال

رفتارهاي بهداشتي داريم .در اين مطالسه شايعترين علت قطاع

دريافت نمايند [.]21

زودتاار از موعااد مقاارر مكماال آ +د ،عاادم پااذيرش کااودپ

در مطالسه حاضر شايعتارين علات عمالکارد ناامطلوب

(41درصد) بود .در مطالسهي امامي در تهران نيز عادم تحمال

مادران در مورد لورانادن مكمال باه کاودپ (در روز ق ال)

لوراکي به عنوان شايعترين علت ذکر شاده باود [ .]16آ ااه

فراموشي ( 79/2درصد) بوده است ،در حالي که در مطالساهي

کردن مادران از مضرات ج رانناپذير عدم مصر مكمل شايد

امامي از عدم پذيرش کودپ به عنوان شايعترين دليل ياد شده

بتواند در اين زمينه مثمرثمر باشد ،ال ته بايد تالش شود مسايب

است [ ]16و يا مادران ت ريزي به عدم تحمل لوراکي بهعنوان

مكمل آ +د (مولتيويتامين) که مانع مصر آن ميشود نيز رفع

مهمترين دليل عدم مصر و يا مصر ناامنظم مكمال اشااره

شود.

داشتهاند [ .]15فراموشي مادر ميتواند ناشاي از مشاغلهي ياا

از  364مادري که در حا حاضر به کودپ لاود مكمال

آ اهي پايين او از اهميت مصر مرتب مكمل باشد اين مسئله

ميدادهاند 55/4 ،درصد از عملکرد مطلوبي برلوردار بودهاند

بايد مورد توجه ارائاهدهناد ان لادمات در مراکاز بهداشاتي

بهع ارتي در روز ق ل از مراجساه باه کاودپ لاود مكمال را

درماني باشد .تاکيد بر مصر مكملها در هر نوبت مراجساهي

لورانده بودند و  14/6درصد عملکرد مطلاوبي نداشاتند .در

مادران به مراکز بهداشتي درماني لزوم مصر مكمال را باراي

مطالسهي امامي  71درصد مادران مكمل را به صورت مرتب و

آنها مسلوم مينمايد و شايد بتواند فراموشي مادران در ماورد

 21درصد به صورت نامنظم استفاده ميکردند [ .]16در شاهين

وعدههاي مصر مكمل را کاهش دهد.

شهر  65/5درصد مكمل را به صورت منظم و 26/2درصد به

بررسي اثر همزمان مشصصههااي فاردي روي عمالکارد

صورت نامنظم مصر ميکردند [ 69/9 .]17درصاد ماادران

مادران در مورد لوراندن مكمل آ +د در روز ق ل از مراجساه

ت ري ازي ب اهطااور ماانظم بااه شيرلوارانشااان مااولتيويتااامين

نشان داد هيچ يک از متغيرهاي ذکر شده ارت اط مسنيداري باا

ميلوراندهاند و مابقي يا استفاده نامنظم داشتهاناد و ياا اصاالً

آن نداشتند که شايد بتوان چنين بيان نمود که عملکرد ماادران

مولتيويتامين نميدادهاند [ .]15مطالسه مرباوط باه  31اساتان

مورد بررسي در اين مطالسه در زمينهي مصار مانظم مكمال

کشور در زمينه عملکرد لانوارها مرت ط با مصر آ – د براي

تحت تاثير ويژ يهاي فردي قرار نداشته که اين امر ميتواناد

شيرلواران حاکي از آن بوده اسات کاه حادود  51درصاد از

احتماالً نشاندهنده کاربرد الگوها و عملکرد همگون و مناسب

واحدهاي مورد مطالسه از اين مكمل باراي شايرلواران لاود

کارکنان مراکز براي تمام مراجسين باشد .ايان مسائله نيااز باه

استفاده ميکردهاند [ .]19در اين بين ميتوان فت که عملکرد

بررسيهاي بيشتر دارد.

مادران شهر سمنان در مورد لوراندن مكمل آ +د به کودپ از

در مطالسهي تهران [ ]16و شااهينشاهر [ ]17باين محال

وضسيت نس تاً مطلوبي برلوردار است ،ال ته شايان ذکار اسات

پايش و عملکرد مادران در زميناهي مصار مرتاب مكمال

که تفاوت در تسريا عمليااتي مصار مانظم ياا مطلاوب و

ارت اط مسنيداري وجود داشات باه وناهاي کاه بايشتارين

همينطور زمان انجام بررسي در کنار عوامل ديگر ميتوانند از

عملکرد بد مربوط به ماادراني باود کاه کودکاان لاود را در

جمله داليال وجاود الاتال در نتاايج مطالساات باشاد .در

پايگاههاي بهداشت پايش ميکردناد و بايشتارين عمالکارد
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لوب مربوط به مادراني بود که کودکاان لاود را تحات نظار

نتايج اين مطالسه نشان داد در بررساي اثار مشصصاههااي

پزشک پايش رشد ميکرده اناد .اماا در ايان مطالساه ارت ااط

فردي فقط مليت ارت اط مسناداري با عملکرد مادران در مورد

مسنيداري بين محل پاايش و عمالکارد ماادران در زميناهي

زمان شروع مكمل دارد ،به طوري که شان

عملکرد مطلوب

مصر منظم مكمل وجود نداشت که اين موضاوع مايتواناد

در مورد زمان شروع مطلوب مكمال آ +د در ماادران ايراناي

تاييدکنندهي اهميت نقاش ارائاهدهناد ان لادمت در مراکاز

 5/24برابر مادران غير ايراني بود .با توجه به اين کاه ارائاهي

بهداشتي درماني باشد ،به نظر مي رسد آموزشهااي ماوثر در

لدمات بهداشتي درماني به تمام زنان مراجسهکننده باه مراکاز

مراکز بهداشتي درماني شهر سمنان س ب شده است باين محال

بهداشتي درماني اعم از مليت يكساان اسات ،شاايد احتمااالً

پايش کودکان و عملکرد مناسب مادران در زميناهي مصار

ميزان آ اهي آنها مرت ط با آغاز بهموقع مكمل و يا تالير در

منظم مكمل آهن ارت ااط مسنايداري وجاود نداشاته باشاد و

زمان مراجسه به مراکاز بهداشاتي جهات دريافات مراق اتهاا

مادراني که به هر دليل دسترسي باه مطاب ندارناد ،باه ميازان

موجب عملکرد ضسي ايشان در اين زمينه شده است .نياز باه

مادران ديگر از آموزشهاي الزم برلوردار شوند.

بررسي بيشتر ميباشد.

نتايج اين پژوهش در لصوص زمان شاروع مكمال آ +د

اما در لصوص بررسي اثر همزمان متغيرهاي فردي ،فقط

براي شيرلواران حاکي از آن بود که  91/ 6درصد ماادران از

سواد پدر با عملکرد مادران در مورد ميازان مكمال لوراناده

عملکرد مطلوبي برلوردار بودناد ،در حاالي کاه  24درصاد

شده به کودپ ارت اط مسنيداري داشت ،به طوري کاه شاان

مادران ت ريزي مصر مكمل را بهموقع شروع کارده باودهاناد

عمالکاارد مطلااوب در ماادراني کااه همسرانشااان تحصايالت

[ .]15از طرفي در مطالسهاي ديگر 51/6 ،درصد لانوارهااي

دبيرستاني دارند 3/55 ،برابر مادراني اسات کاه همسرانشاان

ايراني در زمينه زمان شروع مكمل براي شيرلوارانشان پاسا

داراي تحصيالت تا ابتدايي هستند وهمچنين شان

صحي دادهاناد [ .]19يافتاههااي حاصال از ايان مطالساه در

مطلوب در مادراني که همسرانشان تحصيالت دانشگاهي دارند

لصوص عملکرد مادران در مورد ميزان مكمل آ +د لورانده

 5/91برابر مادراني است که همسرانشان داراي تحصيالت تاا

شده به کودپ نشان داد که عملکرد  79/7درصد از مادران در

ابتدايي هستند .از آنجايي که مادران در ارت اط تنگاتنگتاري

اين زمينه مطلوب بوده است ،که نس ت به مطالساهي اماامي در

با مراکز بهداشتي مايباشاند و مسائوليت مساتقيم مراجساه و

در شاهينشهر [ ]17که به ترتيب عملکرد

دريافت لدمات در مورد لود و افراد لانواده بهعهده ايشاان

 56/7درصد و  71/5درصد از مادران در مورد ميزان مكمال

است و احتماالً نحوه تسامل و ارايه لدمات و آموزش توساط

آ +د لورانده شده به کاودپ مطلاوب باوده و ياا حادود 36

کارکنان مراکز بهداشتي ميتواند نحوه عملکرد مادران از جمله

درصد مادران در ت ريز [ ]15و نيز  67/4درصاد لانوارهااي

مادران با سطود مصتل

سواد را بهطور يكسان متااثر نماياد،

ايراني که مرت ط با ميزان مكمل پاسا صاحي دادهاناد [،]19

در چنين زمينهاي نقش همسران باا ساوادتر باهعناوان افاراد

مادران شهر سمنان از وضسيت بهتري برلوردار بودهاناد .ايان

مشوق و حامي رفتارهاي بهداشتي تسيينکننده ميباشد.

تهران [ ]16و شم

عملکارد

مسئله مرت ط با زمان شروع مكمل نيز مشااهده مايشاود .باا

در کل همانطور که ق الً نيز بيان شاد ،تفااوت در عوامال

مدالله و آموزش مادران در جهت افازايش آ ااهي آنهاا از

فردي ،اقتصاادي -اجتمااعي ،فرهنگاي ،آموزشاي ،کميات و

اهميت دريافت مكمل کافي و بهموقع و عواق ي کاه لورانادن

کيفيت ارائاه لادمات بهداشاتي -درمااني و تااثير آنهاا بار

ميزان نامناسب آن ميتواند در پي داشته باشد ،ميتوان شااهد

رفتارهاي بهداشتي در جواماع وناا ون را نمايتاوان نادياده

عملکرد هر چه مطلوبتر آنها در آينده بود.

رفت .از طرفي تفاوت تسري
مطالسات مصتل

عملياتي متغير مورد بررسي در

و زمان انجام بررساي نياز لاود تاثير اذار

بتو کريمي و همكاران
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Introduction: Micronutrients deficiency including vitamins deficiency in children is one of the prevalent
nutritional problems all over the world. There are different strategies to control this malnutrition.
Supplementation with A+D or multivitamins is one of these strategies. The aim of this study was assessing
mothers’ practice about usage of A+D supplement for infants in 6 to 24 month infants of Semnan city.
Materials and Methods: In this cross - sectional study 400 mothers who referred to Semnan health
centers in 2013-2014 (Semnan, Iran) were included the study via convenience sampling. The practice was
studied in three area. Once the performance of the mother in the field of feeding of the supplementation to
infants was desirable that she fed the infant by supplement in the day prior to referring. Favorable condition
in terms of onset time of the supplement, starting it since 15th of birth, and finally on the dosage of it, has
been used as order of 1 cc per day.
Results: 85.4% of participant mothers in this study had optimal practice in terms of the administration of
supplement. About onset time, practice of 91.6% of mothers and in related to supplement amount, practice
of 79.7% of them was optimal. There was a significant relationship between mothers’ practice about
supplement onset time and nationality (OR=8.24, 95% ,CI: 2.48-27.43,P= 0.001) and between supplement
amount and fathers’ education (P= 0.001) .There was not significant relationship between mothers’
performance about feeding supplement to infant and mother's age, mother's education, father's education,
mother's and father's job, infant's gender, birth rank, mother’s nationality, condition of referring to health
center and the place of receiving child care. The most common reason of undesirable mothers’ practice
about feeding A+D supplement was amnesia (79.2%).
Conclusion: Mothers' practice, related to the regular feeding supplement to infants and the strict
observance of its amount need more attention. In this regard, the effective and continuous education of
mothers and increasing their awareness, particularly mothers belonging to low literacy husbands, are
significant and workable along with other facilities such as free distribution of supplements and their
quality improvement.
Keywords: Mothers’, Practice, A+D Supplement, Infants.

33

