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ترین مشکل در طب کودکان میباشند .نیمی از این اختالالت
تا سن مدرسه شناسایی نمیشوند و بالطبع مورد درمان قرار
نمیگیرند که منجر به عوارض متعدد و تهدید کننده سالمت و
پیشرفت جامعه خواهد شد []8،9؛ بنابراین پایش تکامل کودک
و غربالگری در جهت وجود چنین مشکالتی در هر ویزیت
کودک برای بررسی سالمت ضروری است که بررسی تکامل
در  5حیطه حرکتی (مهارتهای حرکتی درشت و ظریف)،
شناختی و عاطفی  ،ارتباطی (درک و بیان گفتار) ،حل مسئله و
شخصی اجتماعی صورت میگیرد [ .]9تکامل کودک یک
فعالیت پویا بوده و شامل بلوغ ابعاد مختلف رشد کودک از جمله
مهارتهای شناختی ،فیزیکی ،عاطفی و اجتماعی میشود []10
در یک مطالعه که در سال  2016منتشر شده است ،بررسی
تکامل در کودکان  6تا  18ماهه ،تفاوت قابل مالحظهای را از
لحاظ حیطههای تکاملی بین کودکان سالم و کودکان دچار
تاًخیر تکاملی نشان میدهد [.]2
اختالل هماهنگی تکامل ،وضعیت بهداشتی شایعی است []5
که تا  6درصد بر روی عملکرد روزانهه کودکهان از قبیهل خهود
مراقبتی ،فعالیتههای آکادمیهک و فعالیتههای حرکتهی تهأثیر
میگههرارد [ .]11در حالههت عمههومی کودکههان بههه دلی هل ت هأخیر
تکاملی ،ناتواناییهای یادگیری و مشکالت شناختی و اجتمهاعی
توسط والدین ،معلمان و یا دیگر متخصصهینی کهه بهه صهورت
روتین تکامل کودکان را دنبال میکنند به مراکهز تشخیصهی و
درمانی ارجاع داده میشوند [ ]10این کودکان در صورت نبودن
حمایت مناسب در معرض افسردگی ،اضطراب ،کهاهش اعتمهاد
به نفه و افهزایش وزن دوران کهودکی قهرار میگیرنهد [.]11
اختالل هماهنگی تکامل ،وضعیتی است که به صهورت نهاتوانی
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ناتواناییهای تکاملی ،گروهی از اختالالت مزمن مرتبط به
هم هستند [ ]1که علیرغم پیشرفتهای علوم پزشکی در
تشخیص و درمان بیماریها ،تأخیر تکاملی کودکان هنوز به
عنوان یکی از مشکالت بهداشت جهانی در کشورهای توسعه
یافته و در حال توسعه میباشد [ .]2تأخیر تکاملی زمانی اتفاق
میافتد که کودکان خصوصیات برجسته تکاملی که با توجه به
سن از آنها انتظار میرود را بروز نداده باشند .علت اصلی
اختالالت تکاملی کودکان اغلب ناشناخته است ،اما از عوامل
احتمالی آن میتوان به عوامل بیولوژیکی ،عوارض حاملگی و
عوامل محیطی اشاره کرد [ .]3تخمین زده میشود حدود
دویست میلیون کودک زیر پنج سال در دنیا تا سال  2010از
رسیدن به حداکثر پتانسیل تکاملی خود باز میمانند و
عمدهترین عوامل آنها قابل پیشگیری و مداخله میباشد [.]4
سازمان بهداشت جهانی تخمین زده است حدود ده درصد
جمعیت جهان برخی ناتواناییها را دارند [ ]5شیوع این مشکل
در جهان یکسان نیست حتی کشورهای پیشرفته علیرغم انجام
مطالعات ،هنوز شیوع باالیی را نشان میدهند .این میزان در
جمعیتهای در معرض خطر تا سی درصد هم گزارش گردیده
است [ ]6حدود پانزده تا هیجده درصد کودکان در ایاالت
متحده آمریکا دچار ناتواناییهای تکاملی هستند [ ]7این میزان
در جامائیکا  15/2درصد ،در پاکستان  14/7درصد و در
بنگالدش  8/2درصد ]5[ ،در عراق تا  10درصد ،در برزیل 3/3
درصد و در هلند  12/5درصد گزارش شده است .در ایران این
میزان از  18/7درصد تا  22/5درصد در شهرهای مختلف
گزارش شده است [.]6
مشکالت تکاملی و رفتاری بعد از عفونتها و تروما ،شایع

 پذیرش مقاله1400/12/24 :
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اطالعات در کودکان دارای ناتوانی جسمی و حرکتی مانند CP

و سایر اختالالت حرکتی تکاملی ،امکان دستیابی و مقایسه
دادهها و نظارت بر بروز و شیوع بیماری را تسهیل میکند [.]16
مزایای دیگر سامانهها ،عبارتاند از :ارزیابی علل بیماری بر
اساس زیر گروههای عصبی و شرایط تولد ،تصمیمگیری به
موقع و دقیق ،کاهش و کنترل هزینهها ،بهبود اثربخشی هزینه،
افزایش کیفیت مراقبتهای بهداشتی ،اصالح و تسهیل
فرآیندها ،اجتناب از آزمایشها و رویههای تکراری ،تضمین
کیفیت ،ارزیابی راهکارهای پیشگیری ،مدیریت و همچنین
صرفهجویی در وقت و هزینه ،رعایت محرمانه بودن دادهها،
ارائه خدمات به موقع و مداوم و کمک در برنامهریزی خدمات
به بیماران مبتال ،ارائه یک چارچوب ارزشمند جهت انجام
پژوهشهای بالینی با هدف بهبود مراقبت از بیمار ،نظارت بر
اثربخشی راهبردهای پیشگیری و کنترل بیماری ،ایجاد یک
منبع اطالعاتی مهم جهت بررسی میزان دسترسی بیماران به
مراقبتهای تخصصی و با کیفیت [ .]17از طرفی پیگیری
وضعیت بیمار و اقدامات از جمله آزمایشها ،تشخیصها و
مراقبتهای پزشکی در معالجه و ارزیابی بیماران مبتال ممکن
است گران و وقت گیر باشد ،اما از طریق مدیریت و نگهداری از
داده امکانپریر است .ارزیابی مداخله در کودکان مبتال بر اساس
شدت اختالل حرکتی صورت میگیرد [.]14
MINIA
سامانه ثبت فلج مغزی در
 GOVERNORATEکشور مصر در سال  2018با هدف
بهبود مراقبت بیماران ایجاد گردید ،این سامانه برای ثبت
دادههای کاردرمانی بیماران مبتال به فلج مغزی در شهر مینیا و
شهرهای اطراف آن ایجاد گردید .کودکان مبتال به فلج مغزی و
اختالالت درشت و ظریف حرکتی ،از زمان تولد تا سن 18
سالگی (که دچار فلج مغزی تشخیص داده شده بودند) در
بیمارستانهای وزارت بهداست ،تأمین اجتماعی ،مراکز مراقبت
از بیمار و بیمارستانهای خصوصی مینیا به عنوان جامعه
پژوهش در نظر گرفته شدند و اطالعات دموگرافیکی ،بالینی
مربوط به کودک و مادر در سامانه ثبت گردید .نتایج پژوهش
نشان داد که شیوع فلج مغزی در مینیا  253کودک بوده که
تقریباً شیوع آن  0/088در هر تولد زنده میباشد که از این
تعداد  61/5درصد پسر و  38/5درصد دختر بودند 36/8 .درصد
کودکان در مناطق شهری و  63/2درصد آنها کودکان مناطق
روستایی بودند و تأخیر حرکتی درشت و مشکالت ارتباطی
نسبت به سایر اختالالت ،دارای شیوع باالیی در بین این
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در انجام و یادگیری مهارتههای حرکتهی متناسهب بها سهن ،و
اختالل عملکهرد عصهبی ،مشهخص میشهود 5 .تها  10درصهد
کودکان در سن مدرسه دچار اختالل هماهنگی تکامل هستند و
یکی از شایعترین اختالالتی است که در این گروه سهنی دیهده
میشود [.]12
شناسایی عوامل خطر و اثرات متقابل آنها به منظور
تشخیص زودرس اختالالت تکاملی امری ضروری برای
سالمت کودک و خانواده بوده و یک وظیفه اصلی برای
مسئولین مراقبتهای اولیه و تمامی پزشکان اطفال محسوب
میشود [ .]13تکامل کودکان تحت تأثیر عوامل دوران بارداری،
روانی ،اجتماعی ،وراثت و عوامل محیطی قرار دارد و نتیجه
تعامل پویا و مستمر بین فاکتورهای بیولوژیکی و اکتسابی
میباشد [.]6
در سیستم مراقبت بهداشتی ،دسترسی به اطالعات صحیح و
دقیق جهت تصمیمگیری مدیران ،تصمیمگیران و
سیاستگراران ضروری است .سامانه اطالعاتی ثبت و پایش
( CP)Central Palsyهمانند سایر سامانههای اطالعاتی به
شناسایی ،جمع آوری و پردازش دادهها برای تولید اطالعات
مفید بستگی دارد .نبود سامانه اطالعاتی یکپارچه برای
جمعآوری دادههای استاندارد باعث ایجاد اثرات نامطلوب در
مبادله ،مقایسه و مدیریت میشود .امروزه وضعیت سیستم
مدیریت اطالعات در بیشتر کشورهای در حال توسعه دلگرم
کننده نیست .برای اجرای سامانه اطالعاتی ،بایستی کلیه
اطالعات مربوط و مورد نیاز بیمار در دسترس باشد .فقدان
روشها و فنآوریها برای جمعآوری دادههای ورودی و
استاندارد باعث ایجاد شکافهای بزرگ در تبادل دادهها می
شود .این سامانهها به ارائهدهندگان مراقبت ،مدیران،
پژوهشگران و سیاستگراران بهداشتی کمک خواهند کرد تا
کیفیت زندگی و نتایج طوالنی مدت درمان بیماران را تعیین
کنند .آنها همچنین قادر به مقایسه کلی مدیریت کودکان
مبتال به اختالالت تکاملی با سایر کشورها خواهند بود [.]14
فقدان الگوی جامع توانبخشی منجر به عدم وجود MDS
( )Minimum Data Setو استانداردهای جامع میشود .در
حقیقت ،یکی از بزرگترین چالشهای مربوط به ناتوانیهای
جسمی و حرکتی کودکان در مراکز توانبخشی و رشد و تکامل
کودک ،دسترسی به سامانهای است که مجموعهای از دادههای
جامع ارائه دهد و کلیه فعالیتهای مراقبتهای بهداشتی مربوط
به بیمار را منعک کند []15؛ بنابراین مدیریت دادهها و
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کودکان بود [.]18
گزارش مرکز ملی کنترل و پیشگیری از بیماریهای ایاالت
متحده آمریکا بر روی جمعیت کودکان دچار اختالل ارتباطی
اوتیسم تحت مطالعه در سال ،2010نشان میدهد که وجود
شبکه پایش ناتوانیهای تکاملی و اوتیسم به عنوان یک
سیستم نظارتی فعال که برآورد شیوع اختالل ارتباطی اوتیسم و
دیگر اختالالت در بین کودکان  8ساله که والدین یا قیم آنها
در  11سایت تحت پوشش شبکه پایش ایاالت متحده زندگی
میکنند را فراهم میآورد ،بسیار ارزشمند میباشد .یافتههای
مرکز ملی کنترل و پیشگیری از بیماریهای ایاالت متحده
آمریکا بر روی جمعیت کودکان دچار اختالل ارتباطی اوتیسم در
سال  ،2014نشان میدهد که میزان شیوع اوتیسم در طول
سال  2010در یازده سایت تحت مطالعه ،از هر  1000کودک 8
ساله 14/7 ،میباشد .همچنین نتیجه پژوهش بیان میکند
وجود شبکه پایش ناتوانیهای تکاملی و اوتیسم به عنوان یک
سیستم نظارتی موجب کاهش محدودیتهای عملکردی
تشخیص به موقع بیماری و بهبود شناخت و مستندسازی عالئم
میگردد [.]19
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فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان یکی از اجزای اساسی
نظام سالمت و توسعه سالمت الکترونیک ،منجر به شناخت و
ساختارمند شدن این فرآیند توسط مدیران ارشد و کارکنان حوزه
سالمت شده است.
ایجاد سامانه الکترونیک ثبت و پایش اختالالت حرکتی
تکاملی کودکان ،با فراهم نمودن بستر الزم برای سهولت
دسترسی ارائهکنندگان خدمات به دادههای بیماران جهت
شناسایی بیماران مبتال و گروههای در معرض خطر ،درمان،
کاهش پیامدها ،هزینههای اقتصادی ،تخصیص بهینه منابع و
در برنامهریزیها و تصمیمگیریهای سیاستگراران کشور مؤثر
میباشد .همچنین فواید زیادی از جمله ثبت و پایش به منظور
بهبود کارایی نظارت بر بیماری برای استفاده در برنامهریزی
بهداشت ،مدیریت و ارزیابی استراتژیهای کنترل در جهت
اقدام مؤثر و به موقع را دارا است .همچنین پیادهسازی چنین
سیستمی عالوه بر حصول کاربردهای آماری ،پژوهشی و
اپیدمیولوژیکی از جنبههای بهداشتی ،اقتصادی و اجتماعی نیز
بسیار حائز اهمیت است .در ایران به علت عدم یکپارچگی
اطالعاتی و ناهماهنگی و عدم ارتباط بین واحدهای ذیربط و
مسئول ارائه خدمات ،اطالعات این گونه کودکان و مادرانشان
حتی به صورت دستی به طور کامل و به موقع ثبت نمیشوند و
برخط نمیباشند .اگرچه با راهاندازی این سیستم تا حدودی
مشکالت مطرح شده مرتفع میگردد؛ اما مشارکت تمامی
ارائهدهندگان مراقبت بهداشتی از جمله متخصصان ،پزشکان و
سایر ارائهدهندگان خدمات سالمت را میطلبد .با توجه به این
که در کشور ما سامانه ثبت و پایش برای اختالالت حرکتی
تکاملی کودکان وجود ندارد و تمامی سامانههای ایجاد شده در
قالب بیماریهای مختلف به صورت جزیرهای عمل مینمایند،
بنابراین ایجاد یک سامانه ثبت اختالالت حرکتی تکاملی
کودکان ملی یک سرمایهگراری عاقالنه برای بهبود درک این
بیماریها و ارائه خدمات بهتر و تسهیل پژوهشهای مرتبط
خواهد بود.
تعارض منافع
این مقاله حاصل تحقیق مستقل و بدون حمایت مالی
میباشد.
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نتیجهگیری
پیشرفتهای حوزه فناوری اطالعات منجر به افزایش
ظرفیت به اشتراکگراری دادهها ،افزایش دسترسی به اطالعات
بالینی معنادار و بهبود فرآیندهای مربوط به جمعآوری دادهها
شده است .در این راستا ،سامانههای ثبت و پایش به طور
فزایندهای به عنوان ابزارهایی قابل اعتماد ،مؤثر و قابل قبول
جهت اندازهگیری تنوع مراقبت و بهبود کیفیت در نظامهای
مراقبت بهداشتی شناخته شدهاند [.]20
در سالهای اخیر با ورود فناوری اطالعات ،سیستم مراقبت
بهداشتی شاهد تغییرات شگرفی بوده است .هدف کلی از به
کارگیری فناوری اطالعات در بخش سالمت ،تسریع در
گردآوری ،دستیابی و پشتیبانی از فرآیندهای نظام سالمت و
تصمیمسازی اثر بخش در مدیریت این نظام در کنار کاربردهای
ابزاری فناوریهای نوین میباشد چراکه فراهمسازی و ارائه
مراقبتهای سالمت برای جامعه ،امری بسیار پیچیده و شدیداً
متکی بر اطالعات است .امروزه رشد سرمایهگراری در زمینه

زمستان  ،1400دوره هشتم ،شماره چهارم
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 ضرورت کاربست سامانه الکترونیک ثبت و پایش. صفدری رضا، فرخ اسالملو حمیدرضا، قاضی سعیدی مرجان، صادقی ملیحه، رحیمی بهلول، گوزلی الهه:ارجاع
.378-82 :)4(8 ؛1400  مجله انفورماتیک سالمت و زیست پزشکی.اختالالت حرکتی تکاملی کودکان در جهت شناسایی به موقع و بهبود ارائه مراقبت به بیماران
 ایران، ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دکتری تخصصی مدیریت اطالعات سالمت.1
 ایران، ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، گروه فن آوری اطالعات سالمت، دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی.2
 ایران، سمنان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، گروه فن آوری اطالعات سالمت، دکتری تخصصی مدیریت اطالعات سالمت.3
 ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه فن آوری اطالعات سالمت، دکتری تخصصی مدیریت اطالعات سالمت.4
 ایران، ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، مرکز تحقیقات بهداشت باروری، دکتری تخصصی بهداشت مادر و کودک.5
 ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه فن آوری اطالعات سالمت، دکتری تخصصی مدیریت اطالعات سالمت.6
 رضا صفدری:* نویسنده مسئول
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