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دانشیار گروه بهداشت باروری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
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استاد گروه آمار زیستی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
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مقدمه :ارزیابی کیفیت مراقبت های بهداشتی  -درمانی به عنوان یک معیار ضروری جهت ارتقای کیفیت مراقبت ها در
نظر گرفته می شود که می تواند منجر به بهبود بخشیدن نتایج برنامه ها و اثربخش کردن آنها شود .یکی از روش های
ارزیابی کیفیت مراقبت ،مدل بروس است که با کمک آن می توان به شناسایی واحدهای ضعیف و رفع کمبودها پرداخت.
مطالعه حاضر با هدف ارزیابی ارائه کیفیت مراقبت های پس از زایمان بر اساس مدل بروس در مراکز بهداشتی درمانی
شهر مشهد انجام شد.
روش کار :این مطالعه مقطعی در سال  1392-93بر روی  000نفر از مادران در  19مرکز بهداشتی درمانی شهر
مشهد انجام شد .افراد به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند .ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه
مشخصات واحد پژوهش و چک لیست ارزیابی مراقبت طبق مدل بروس شامل شش بُعد مهارت فنی ،مشاوره و
آموزش ،ارتباط بین فردی ،انتخاب آگاهانه ،مکانیسم پیگیری ،سازماندهی شرایط و خدمات بود .داده ها با استفاده از
نرم افزار آماری ( SPSSنسخه  )11و روش های آمار توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .میزان p
کمتر از  0/00معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها :کیفیت کلی مراقبت های پس از زایمان از سطح متوسطی برخوردار بود .در این مطالعه بُعد مهارت فنی
(معاینات بالینی) و مشاوره و آموزش در مراقبت های پس از زایمان ضعیف و بقیه ابعاد شامل مهارت فنی (شرح حال
گیری) ،ارتباط بین فردی ،مکانیسم پیگیری و انتخاب آگاهانه از سطح متوسطی برخوردار بودند .بر اساس نتایج
آزمون کروسکال والیس ،بین میانگین نمره ابعاد مختلف کیفیت به جز در بُعد مکانیسم پیگیری در بقیه ابعاد در
مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد اختالف وجود داشت (.)p>0/00
نتیجه گیری :با توجه به کیفیت ضعیف معاینات بالینی و بُعد مشاوره و آموزش در این مراقبت ها و تأثیر آن در
پیشگیری از عوارض دوران پس از زایمان ،انجام تحقیقات بیشتر در زمینه علت کیفیت پایین این مراقبت ها پیشنهاد
می شود.
کلمات کلیدی :ارزیابی کیفیت ،مدل بروس ،مراقبت پس از زایمان
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بهداشتی مخصوصاً ماماها در این رابطه نقش حیاتی
دارد ( .)10برای ارائه خدمات با کیفیت بهتر ،قبل از هر
چیز ،نیاز به ارزیابی کیفیت است .ارزیابی کیفیت عالوه
بر اینکه چگونگی اجرای برنامههای بهداشتی و درمانی
را نشان میدهد ،نارساییهای برنامهها را نیز مشخص
میسازد و بدین صورت میتوان نسبت به حل ریشهای
مشکالت و نارسایی های موجود اقدام نمود (.)11
یکی از روش های بررسی کیفیت مراقبت نیز ،مدل
بروس ( )Bruce Modelاست که با کمک آن می
توان به شناسایی واحدهای ضعیف و رفع کمبودها و
مشکالت آنها پرداخت .مدل بروس در سال 1990
جهت ارزشیابی خدمات تنظیم خانواده و بهداشت
باروری طراحی شد .اجزا و عناصر کیفیت در این مدل
شامل مهارت فنی ارائه کننده خدمات ،اطالعاتی که به
متقاضی داده میشود ،ارتباط بین فردی ،انتخاب
آگاهانه ،روشهای پیگیری و در نهایت سازماندهی و
شرایط خدمات می باشد ( .)13 ،12در مطالعاتی تحت
عنوان ارزیابی کیفیت مراقبت های دوران بارداری
توسط توران و همکاران ( )2002در بیمارستان های
استامبول و همچنین بررسی رضایت مندی زنان از
خدمات بهداشت باروری ( )2001در مراکز بهداشتی
شهر اردبیل توسط نانبخش و همکاران از مدل بروس
استفاده شده است ( .)10 ،14در مطالعه توران و
همکاران ( )2002در اکثر ابعاد مراقبتهای بهداشتی
ارائه شده به مادران باردار شامل مهارت فنی ،آموزش و
توصیه های بهداشتی ،پیگیری و ارجاع به کیفیت ضعیف
مراقبت ها اشاره کردند ( .)14در مطالعه نانبخش و
همکاران ( )2001در مراکز بهداشتی درمانی اردبیل ،اکثر
زنان ( )%11از خدمات تنظیم خانواده راضی بودند (.)10
در مطالعه پیتر ( ،)2009کیفیت مراقبتهای پس از
زایمان در بیمارستان بیوآ در اکثر موارد نامطلوب
گزارش شد و مادران نیز از ارائه خدمات ناراضی بودند
( .)11همچنین سیمبر و همکاران ( )2000بر اساس
یک بررسی ،کیفیت ارائه مراقبتهای پس از زایمان را
در بیمارستانهای شهر تهران در اکثر موارد ضعیف
گزارش کردند ( .)17این در حالی است که در مطالعه
طوسی نجفآبادی ( ،)1999کیفیت خدمات در دو
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دوره پس از زایمان که به یک ساعت اول پس از خروج
جفت تا شش هفته بعد از زایمان اطالق میگردد،
زمانی حساس در زندگی مادر محسوب میشود ( .)1در
این دوره زن وارد مرحله جدیدی از زندگی میشود که
سازگاری و تطابق با آن تأثیر مهمی بر توانایی وی
جهت پذیرش نقش مادری دارد ( .)2در این زمان ،زن
با تغییرات فیزیولوژیک شدیدی روبهرو است که تقریباً
تمامی اعضای بدن وی را درگیر میکند .عالوه بر
تغییرات فیزیولوژیک ،زن با استرسهایی از بحرانهای
عاطفی نیز مواجه میشود .بهطور کلی مطالعات نشان
میدهند که اغلب مادران چندین مشکل کوچک یا
بزرگ مانند خستگی ،کمردرد ،زخمهای پستانی،
ناراحتیهای ناشی از زخم سزارین یا اپیزیوتومی،
یبوست ،هموروئید و مشکالت جنسی را هفتهها بعد از
زایمان تجربه میکنند (.)4 ،3
ارائه خدمات پس از زایمان به عنوان یکی از مهمترین
مراقبت های بهداشتی ،عامل بسیار مهمی جهت
جلوگیری از پیامدهای ناخواسته مادری و به دنبال آن
بهبود سالمت مادر و نوزاد است .این دوره ،یک زمان
ایدهآل برای انجام مداخالت و حمایت از مادران به
منظور ارتقاء سالمت آنها میباشد و با بکارگیری
برنامههای حمایتی و اجرای صحیح مراقبتهای مادر و
نوزاد میتوان باعث افزایش میزان بقاء در زنان و نوزادان
شد ( .)0در واقع زنان نیازمند دریافت مراقبتهای متوالی
و پیگیرانه ،آموزشها و توصیههای بهداشتی و معاینههای
مکرر پس از زایمان هستند و بیشتر مادران نخستزا،
آمادگی الزم را برای مادر شدن نداشته و به حمایت از
طرف خانواده ،دوستان و مراقبان بهداشتی نیاز دارند (.)1
پرسنل بهداشتی می توانند از طریق ارزیابی صحیح
سالمت جسمی و روانی مادر و ارائه راهنمایی و مشورت
مناسب در خصوص مراقبت از خود و نوزاد بهترین
حامی مادران باشند ( .)1 ،7در واقع آنان مسئول حفظ
و ارتقای سالمت مادر و کودك ،ارائه مراقبت با کیفیت
باال و دادن اطالعات صحیح به مددجو هستند ( .)9ارائه
خدمات با کیفیت مطلوب و در نظر گرفتن تمامی ابعاد
فیزیکی ،عاطفی و روانی مادر توسط کارکنان بخش
2

ساعت پس از زایمان در زایشگاه شهرستان تویسرکان
در اکثر موارد مطلوب گزارش شد (.)17
د ر نهایت با توجه به اینکه ارزیابی کیفیت مراقبت های
پس از زایمان در بیمارستان ها انجام شده و بر اساس
مدل خاصی نبوده است و همچنین با توجه به اینکه از
این الگو در ارزیابی مراقبت های بهداشتی از جمله
تنظیم خانواده و مراقبت های دوران بارداری و با روش
اجرای متفاوت انجام شده است ،مطالعه حاضر با هدف
ارزیابی ارائه کیفیت مراقبت پس از زایمان بر اساس
مدل بروس در مراکز بهداشتی  -درمانی شهر مشهد
انجام شد .امید است که با استفاده از نتایج حاصل از
این پژوهش ،مشکالت موجود در سیستمهای خدماتی
شناسایی شده و گامهای اساسی در جهت رفع این
مشکالت و ارتقاء سالمت مادران و نوزادان برداشته
شود.

روش کار
این مطالعه مقطعی در سال  1392-93بر روی 000
نفر از مادران زایمان کرده به روش سزارین و طبیعی
که جهت دریافت مراقبتهای نوبت دوم و سوم به مراکز
بهداشتی شهر مشهد مراجعه کرده بودند ،انجام شد .در
این مطالعه افراد واجد شرایط شرکت در مطالعه به
صورت در دسترس و آسان انتخاب شدند .در این
مطالعه از فرمول "تعیین حجم نمونه در مطالعات یک
نمونه ای بر اساس برآورد متغیر نسبت" استفاده شد و
برای تعیین حجم نمونه حداکثر  p=0/0در نظر گرفته
شد .با در نظر گرفتن  d=0/11و  α=0/00و همچنین با
توجه به اینکه نمونه برداری به صورت چند مرحله ای
است ،حجم نمونه نهایی با اعمال ضریب  %30افزایش
داده ،تقریباً  000نفر در نظر گرفته شد تا خطای ناشی
از نمونه برداری کاهش یابد.
در این مطالعه ،نمونهگیری بهروش چند مرحلهای انجام
شد .در مرحله اول نمونه برداری به صورت طبقه ای
انجام شد .طبقات ،مراکز بهداشت سطح شهر مشهد
(مرکز بهداشت شماره  0 ،3 ،2 ،1و ثامن) بودند .نمونه
برداری مرحله دوم به صورت خوشه ای بود که خوشه ها
شامل مراکز بهداشتی درمانی شهری تحت پوشش مراکز
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بهداشت  0گانه شهرستان مشهد بودند .این مراکز لیست
شده و به عنوان خوشه مدنظر قرار گرفتند .نمونه برداری
در این مرحله متناسب با حجم جمعیت در مراکز
بهداشتی پنج گانه بود؛ بدین ترتیب که حجم نمونه در
هر طبقه متناسب با تعداد مراکز در آن طبقه بود .در این
مرحله تعداد  19خوشه به روش نمونه برداری متناسب
با حجم انتخاب شدند که شامل پنج خوشه از مرکز
بهداشت شماره  ،1سه خوشه از مرکز بهداشت شماره ،2
پنج خوشه از مرکز بهداشت شماره  ،3پنج خوشه از
مرکز بهداشت شماره  0و یک خوشه از مرکز ثامن بودند.
از هر خوشه حدود  30سهمیه تعیین شد .نمونه برداری
مرحله سوم به صورت مبتنی بر هدف انجام شد؛ بدین
ترتیب که در داخل مراکز مورد نظر مادران واجد شرایط
ورود به پژوهش بهروش نمونه برداری آسان انتخاب
شدند .در حین فرآیند جمع آوری ،برخی اطالعات ناقص
بود و همچنین برخی از افراد حاضر به همکاری نشدند و
در نهایت اطالعات  000نفر مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت.
معیارهای ورود به مطالعه شامل :تمام مادران با زایمان
طبیعی و سزارین اعم از نخست زا و چندزا ،دارای حداقل
سواد خواندن و نوشتن ،مراجعه به مرکز بهداشت جهت
دریافت مراقبت پس از زایمان ،همچنین تمایل جهت
شرکت در مطالعه ،عدم عضویت در تیم بهداشتی و عدم
ابتالء به بیماری روانی (بستری یا تحت درمان طوالنی
مدت بودن) یا مصرف داروهای مؤثر بر روان شامل:
(ایمی پرامین ،دیازپام ،فنوباربیتال ،فلوکسیتین،
هالوپریدول ،کلر دیازپوکساید و )...بود .معیارهای خروج
نیز شامل مخدوش بودن و واضح نبودن پرسشنامه و
چک لیست بود.
روش جمع آوری داده ها در این مطالعه شامل پرسشنامه
مشخصات فردی و چک لیست مشاهده ای ارزیابی
مراقبت های پس از زایمان بر اساس مدل بروس طراحی
شد که به شرح ذیل می باشد .جهت بررسی بُعد مهارت
تکنیکی از فرم ارزیابی مهارت بالینی شامل دو فرم:
ارزیابی فرآیند شرح حال گیری و فرم ارزیابی معاینات
بالینی استفاده شد .فرم ارزیابی فرآیند شرح حال گیری
که  19مورد ارزیابی در قسمت های مشخصات فردی و
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شیر مادر و انتخاب نوع روش جلوگیری از بارداری بود
که  2مورد توسط مشاهده و  1مورد توسط مصاحبه با
مادر تکمیل می شد .حداقل و حداکثر نمره کسب شده
در این بخش به ترتیب صفر و  0بود.
بُعد مکانیسم پیگیری شامل  1مورد ارزیابی جهت
بررسی مراجعه بعدی و ارجاع بود که هر مورد با سه
گزینه "انجام شد ،امتیاز  ،"1و "انجام نشد ،امتیاز "1
مورد ارزیابی قرار میگرفت .حداقل و حداکثر نمره
کسب شده در این بخش بهترتیب صفر و  1بود .در
نهایت بُعد سازماندهی شرایط و خدمات شامل  3بخش
اصلی بود که شامل :امکانات و رسانههای آموزشی (10
مورد)؛ امکانات عمومی ( 19مورد) و امکانات خصوصی
( 23مورد) بود .پاسخ به سؤاالت مربوطه به صورت
«بله» و «خیر» بود که حداقل و حداکثر نمره کسب
شده در این بخش به ترتیب صفر و  02بود.
در هر بخش مدل بروس ،مجموع امتیازات کسب شده
محاسبه و به صورت میزان بیان شد؛ به طوری که
کیفیت مراقبت های پس از زایمان در شش بخش
مهارت تکنیکی ،ارتباط بین فردی ،مشاوره و آموزش،
انتخاب آگاهانه ،مکانیسم پیگیری و سازماندهی شرایط
و خدمات به چهار زیرگروه زیر  %20به عنوان ضعیف،
 %21-00به عنوان متوسط %01-70 ،به عنوان خوب و
باالی  %71به عنوان عالی در نظر گرفته شد.
جهت تأیید روایی ابزار گردآوری داده ها از روش اعتبار
محتوا استفاده شد؛ به این ترتیب که ابتدا با مطالعه
کتب ،نشریات ،پایان نامهها ،دستورالعملها ،بخشنامهها
و شرح وظایف تعریف شده از طرف وزارت آموزش،
بهداشت و درمان تهیه و با استفاده از نظرات اساتید
راهنما ،مشاور و آمار تنظیم شد .به منظور تعیین پایایی
چک لیست مشاهده ارزیابی کیفیت مراقبت های پس
از زایمان از روش ارزیابی پایایی همزمان استفاده شد؛
به این ترتیب که فرم ها در  10مشاهده به طور
همزمان توسط پژوهشگر و کمک پژوهشگر به طور
جداگانه تکمیل شد ،سپس تک تک داده های به دست
آمده توسط پژوهشگر و همکارش سنجیده شد و با
ضریب پایایی  %10مورد تأیید قرار گرفت.

زایمان ،عالئم خطر فوری ،خونریزی ،بیماری زمینه ای،
مشکالت ادراری ،تناسلی و مزاجی ،مشکالت روانی،
همسرآزاری ،شکایات شایع ،مصرف مکمل و موارد دیگر
انجام شد که از این  19آیتم 11 ،مورد به دلیل حائز
اهمیت بودن در مراقبت های پس از زایمان بر اساس
نظرات اساتید و مقاالت ضریب  4تعلق گرفت و مابقی
موارد ضریب  2داشتند که به طور کلی حداکثر نمره در
این قسمت  10می باشد .فرم ارزیابی معاینات بالینی
( 13ارزیابی) شامل اندازه گیری عالئم حیاتی ،معاینه
چشم ،دهان و دندان ،پستان ،شکم ،محل بخیه و اندام
ها ،معاینه تناسلی ،پاپ اسمیر و رعایت بهداشت بود .در
این بُعد نیز شش مورد ضریب  4و هفت مورد ضریب 2
گرفتند که حداکثر نمره در این بخش  31به دست آمد.
هر مورد ارزیابی با سه گزینه "انجام شد ،امتیاز ،"2
"ناقص انجام شد ،امتیاز یک" و "انجام نشد ،امتیاز
صفر" مورد ارزیابی قرار گرفت .گزینه مورد ندارد نیز
برای هر آیتم در نظر گرفته شد که در صورتی که آیتم
مورد نظر با توجه به نوع مراقبت مورد بررسی قرار
نمیگرفت حذف می شد و در محاسبه کل نمره منظور
نمی شد .سپس جمع امتیازات محاسبه و به صورت
درصد بیان شد.
جهت بررسی بُعد ارتباط بین فردی نیز از فرم ارزیابی
مهارت های ارتباطی استفاده شد .این فرم نیز شامل
 17مورد بود که هر مورد ارزیابی با دو گزینه "انجام
شد ،امتیاز  "1و "انجام نشد ،امتیاز صفر" مورد ارزیابی
قرار گرفت .حداقل و حداکثر نمره کسبشده در این
بخش به ترتیب صفر و  17بود .در بررسی بُعد مشاوره و
آموزش مدل بروس 10 ،مورد شامل :بهداشت فردی،
بهداشت روان ،بهداشت جنسی ،بهداشت دهان و دندان،
عالئم خطر مادر ،شکایت از سردرد ،کمردرد ،یبوست و
خستگی ،تغذیه ،شیردهی ،مراقبت از نوزاد ،عالئم خطر
نوزاد ،تنظیم خانواده ،پاپ اسمیر مورد ارزیابی قرار
گرفت.
دامنه نمرات فرم ارزیابی بین  0-30امتیاز بود .در بُعد
انتخاب آگاهانه نیز  3مورد ارزیابی در خصوص دخالت،
شرکت و حق تصمیم گیری استفاده کننده خدمت در
جریان انتخاب مکان ،انتخاب روش تغذیه انحصاری با
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در نهایت پس از تصویب طرح و تأیید کمیته اخالق و
تأیید پرسشنامه توسط دانشگاه و گرفتن معرفی نامه و
ارائه آن به رؤسای مراکز بهداشتی درمانی و کسب
مجوز برای اجرای طرح در این مراکز ،محقق به مراکز
مورد نظر مراجعه می کرد و پس از ارائه توضیحات الزم
به مسئولین مراکز در مورد روند انجام مطالعه و پس از
کسب موافقت آن ها ،اقدام به تکمیل چک لیست های
مورد نظر می نمود .در ابتدا ،با ارائه توضیحات الزم به
ارائه دهندگان خدمات در مورد روند انجام مطالعه و
پس از کسب موافقت آنها ،پژوهشگر به مشاهده ارائه
مراقبت های پس از زایمان ،توسط ارائه دهندگان
خدمت به صورت مستمر می پرداخت؛ به طوری که در
بدو ورود واحد پژوهش برای دریافت مراقبت به اتاق
مامایی ،زمانی که ارائه دهنده خدمت اقدام به شرح
حال گیری ،سؤال در خصوص عوارض و مشکالت شایع،
معاینه اندام ها و اندازه گیری عالئم حیاتی می کرد،
پژوهشگر چک لیست مشاهده ارزیابی مهارت فنی
شامل فرآیند تاریخچه گیری و معاینات بالینی را
تکمیل می کرد .در حین این اقدامات ،فرم ارزیابی
ارتباط بین فردی نیز تکمیل می شد .بعد از معاینات
بالینی و شرح حال گیری ،پژوهشگر چک لیست
مشاهده مشاوره و آموزش در حین ارائه مشاوره و

یافته ها
توزیع فراوانی مشخصات فردی واحدهای پژوهش که
جهت دریافت مراقبت های پس از زایمان به مراکز
بهداشتی درمانی شهر مشهد مراجعه کردند ،در جدول
 1نشان داده شده است.

جدول  -2توزیع فراوانی مشخصات فردی واحدهای پژوهش در مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد
تعداد (درصد)
سن

20-10
30-20
باالتر از 30

191
201
41

39/1
0/2
9/2

شغل

شاغل
خانه دار
دانشجو

22
470
1

4/4
94/0
1/1

ابتدایی
سیکل
دیپلم
باالتر از دیپلم

91
131
200
11

19/2
27/1
41/0
12/2

درآمد

کمتر از حد کفاف
در حد کفاف
بیشتر از حد کفاف

110
333
7

31/1
11/1
1/4

تعداد
زایمان

اول
دوم

233
110

41/1
32/0

میزان
تحصیالت
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توصیه در خصوص بهداشت ،عالئم خطر مادر و نوزاد،
تغذیه ،شیردهی و تنظیم خانواده به واحد پژوهش را
تکمیل می کرد .در همین مرحله ،زمانی که ارائه دهنده
خدمت در خصوص تغذیه انحصاری با شیر مادر و روش
جلوگیری از بارداری به واحد پژوهش آموزش می داد،
چک لیست مشاهده انتخاب آگاهانه تکمیل می شد .در
ادامه چک لیست مشاهده ارزیابی روش های پیگیری
می شد .چک لیست مشاهده سازماندهی شرایط و
خدمات که به بررسی امکانات عمومی مکان ارائه
مراقبت ،امکانات و تجهیزات فنی و رسانه های آموزشی
می پردازد ،توسط پژوهشگر تکمیل شد .داده ها پس از
گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری ( SPSSنسخه
 )11مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در این مطالعه از
آمار توصیفی برای توصیف شرایط استفاده شد .میزان
 pکمتر از  0/00معنی دار در نظر گرفته شد.

 دکتر خدیجه میرزایی و همکاران

سوم
چهارم و باالتر

77
30

10/4
1/0

سزارین
طبیعی

271
221

00/1
44/4

نوع
زایمان

مورد مطالعه ،بُعد آموزش و مشاوره و معاینات بالینی از
کیفیت ضعیفی برخوردار بودند .نتایج نشان داد که
کیفیت کلی مراقبت پس از زایمان در  %01/1موارد از
کیفیت متوسطی برخوردار بود.

توزیع فراوانی میزان کیفیت ابعاد مختلف مراقبت پس
از زایمان بر اساس مدل بروس در مراکز بهداشتی
درمانی شهر مشهد در جدول  1ارائه شده است که
نتایج نشان داد علی رغم کیفیت متوسط در اکثر ابعاد

جدول  -1توزیع فراوانی میزان کیفیت ابعاد مختلف مراقبت پس از زایمان در مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد سال 2939
عالی
( %71و باالتر)
شرح حال گیری
معاینات بالینی
مهارت فنی
آموزش و مشاوره
ارتباط بین فردی
مکانیسم پیگیری
انتخاب آگاهانه
امکانات آموزشی
امکانات عمومی
امکانات خصوصی
سازماندهی شرایط
کیفیت کلی

خوب
()%01-70

متوسط
()%21-00

ضعیف
()%0-20

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

107
0
0
0
0
10
0
3
11
11
13
0

21/4
0
0
0
0
2/0
0
10/1
07/9
94/7
11/4
0

114
1
110
0
91
07
00
0
1
1
1
99

32/1
0/2
22/0
0
19/1
11/4
11/0
21/3
42/1
0/3
31/1
19/1

207
43
324
114
214
341
427
10
0
0
0
293

41/4
1/1
14/1
22/1
01/1
11/2
10/4
02/1
0
0
0
01/1

22
401
11
311
111
92
11
1
0
0
0
101

4/4
91/2
13/2
77/2
23/1
11/4
3/1
0/3
0
0
0
21/1

نتایج مطالعه در رابطه با بُعد مهارت تکنیکی نشان داد
که کیفیت این بُعد در مراکز بهداشتی درمانی شهر
مشهد از سطح متوسطی برخوردار بود .همچنین نتایج
بررسی زیر مجموعه های این بُعد شامل شرح
حالگیری و معاینات بالینی نشان داد که کیفیت
عملکرد ارائهدهندگان مراقبت در بخش شرححالگیری
و تجویز مکمل از سطح متوسطی برخوردار بود ،ولی در
بخش معاینات بالینی و رعایت بهداشت ( %91/2موارد)
در اکثر موارد از سطح ضعیفی برخوردار بودند .عربان و
همکاران ( )2013در بررسی کیفیت مراقبتهای
مامایی ارائه شده به زنان بستری در بخش زایمان در
یزد به نتایج مشابهی دست یافتند و به وضعیت متوسط
شرح حالگیری توسط ارائهدهندگان خدمت اشاره
داشتند ( .)19سیمبر و همکاران ( )2012نیز وضعیت

بحث
یکی از اجزای اصلی مراقبت های اولیه بهداشتی،
مراقبت های بهداشتی مادر و کودك در دوران پس از
زایمان است .هدف از مراقبتهای پس از زایمان،
پیشگیری و تشخیص به موقع عوارض دوره پس از
زایمان ،بازگشت سریع مادر به وضعیت سالمتی
مطلوب ،تشویق به تغذیه کودك از پستان مادر ،ارائه
خدمات تنظیم خانواده جهت ارتقاء سالمت جسمی
زنان و نوزادشان ( ،)11همچنین تأمین نیازهای روانی و
عاطفی ،ارائه آموزشهای اساسی بهداشتی به مادر یا
خانواده او و آمادگی مادر جهت پذیرش نقش مادری و
تسهیل گذر موفق به دوره والدی میباشد ( .)1این در
حالی است که کیفیت مراقبت های پس از زایمان از
سطح متوسطی برخوردار است.
6

تاریخچهگیری از مراجعان را در انجام مراقبتهای قبل
از زایمان در سطح متوسطی ارزیابی کردند ( .)20اما در
مطالعه فرخی و همکاران ( )2001وضعیت
شرححالگیری مراقبتهای ارائه شده دوران بارداری
توسط ماماهای مراکز بهداشتی مشهد مطلوب گزارش
شد ( .)21این اختالف در وضعیت کیفیت شاید به این
دلیل باشد که مراقبتهای پس از زایمان به نسبت
مراقبتهای دوران بارداری برای ارائهدهندگان خدمت
حائز اهمیت نباشد و مورد فراموشی قرار گرفته است.
بهطور کلی با توجه به اینکه شرححالگیری صحیح و
دقیق ،تنها راه پیبردن به مشکالت بیمار است ،لذا
بهبود عملکرد پرسنل در همه جوانب این حیطه باید
مد نظر مسئولین امر باشد.
پیتر ( )2009در بررسی کیفیت مراقبت های پس از
زایمان و توران و همکاران ( )2001در بررسی ارزیابی
کیفیت مراقبت های دوران بارداری ،کیفیت معاینات
بالینی را ضعیف گزارش کردند (.)11 ،14
همچنین در مطالعه فرخی و همکار ( )2001عملکرد
 %91/9ماماها در رابطه با انجام معاینات فیزیکی
نامطلوب بود ( .)21این در حالی است که کنترل عالئم
حیاتی و معاینات بالینی برای کنترل سالمت مادر از
اهمیت زیادی برخوردار است و انجام معاینات بالینی
اهمیت زیادی در تشخیص زودهنگام عوارض پس از
زایمان دارد .به طوری که معاینات عمومی برای
مراجعان بار اول به عنوان یک روش غربالگری بیماری
های داخلی و به عنوان یکی از مراقبت های مامایی در
مراجع و دستورالعمل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی مورد تأکید قرار گرفته است (.)14
بهطور کلی بُعد مهارت فنی ارائهدهنده خدمت در
مطالعه حاضر متوسط ارزیابی شد که با نتایج مطالعه
جهانی شوراب و همکاران ( )2013همسو بود ( .)7آنان
در بررسی کیفیت فرآیند مراقبت پیش از بارداری،
وضعیت عملکرد تکنیکی را در حد متوسط بیان کردند.
یافتههای حاضر در بُعد آموزش و مشاوره در مطالعه
حاضر نشان داد که کیفیت مشاوره و آموزش بهعمل
آمده در مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در %77/2
موارد از کیفیت پایینی برخوردار بود .محسنی و
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همکاران ( )2009در بررسی کیفیت مراقبت پس از
زایمان از دید مادران به نتایج مشابهی در بخش آموزش
دست یافتند ( .)1نتایج مطالعه منصور و همکاران
( )2014نیز نشان داد مادران در حین ارائه مراقبتهای
پس از زایمان ،اطالعات ضروری و مورد نیاز در خصوص
مراقبت از خود و نوزاد را از سوی مراقبین بهداشتی
دریافت نمی کنند ( .)22اما نتایج مطالعه اوالداپو و
همکاران ( )2001و بوچکو و همکاران ( )2012با
مطالعه حاضر همسو نبود و کیفیت بُعد آموزش و
مشاوره را در حد مطلوب گزارش کردند ( .)24 ،23در
مطالعه اوالداپو برخالف مطالعه حاضر که توجه اندکی
به بُعد آموزش و مشاوره شده بود ،دو سوم اطالعات
الزم در زمینه مراقبتهای پس از زایمان ،به مادران
آموزش داده شده بود .از دالیل عدم توجه به بُعد
مشاوره و آموزش در ارائه مراقبت پس از زایمان میتوان
به نقص ساختاری در بخش آموزش و توصیهها در فرم
کشوری مراقبت پس از زایمان اشاره کرد ،زیرا در این
فرمها بهصورت کلی به محتوای آموزش اشاره شده
است و توجهی به اجزای آن نشده است .از دالیل دیگر
ضعیف بودن مشاوره میتوان به این نکته اشاره کرد که
اکثر ارائهدهندگان خدمت آموزش در زمینههای تنظیم
خانوده ،مراقبت از نوزاد و عالئم خطر نوزاد را بر عهده
خود نمیدانستند و فرض را بر این میگذاشتند که
مادران باید این اطالعات را در بخش واکسیناسیون
نوزاد دریافت کنند .همچنین میتوان به محدود بودن و
عدم دسترسی امکانات آموزشی در این زمینه اشاره
کرد.
در مطالعه حاضر اکثر ماماها در محدوه متوسطی از
مهارتهای ارتباطی برخوردار بودند .سیمبر و همکاران
( )2012در بررسی کیفیت مراقبت قبل از زایمان و
جهانی شوراب و همکاران ( )2013در بررسی فرآیند
مراقبت قبل از بارداری به کیفیت متوسط مهارتهای
ارتباطی اشاره داشتند ( .)20 ،7در مطالعه سیمبر و
همکاران نیز همانند مطالعه حاضر در اکثر موارد ارائه
دهنده مطالب ،آموزش داده شده را با متقاضی مرور
نمیکرد .در مطالعه جهانی شوراب نیز مواردی مانند
اطمینان دادن به مراجع جهت محرمانه ماندن اطالعات

 دکتر خدیجه میرزایی و همکاران

صورت شیفت ثابت هستند و مادران در طول بارداری و
پس از زایمان از یک ارائهدهنده ،خدمات و مراقبتهای
الزم را دریافت میکنند که میتواند تأثیر مهمی بر
مراجعه مجدد به همان مرکز جهت دریافت ادامه
مراقبتها داشته باشد .عالوه بر این موارد میتواند به
دلیل بررسی اجزای متفاوت شامل مراجعه مجدد جهت
انجام سونوگرافی و آزمایشات دیگر بود که در مراقبت
های پس از زایمان لزومی ندارد.
در مطالعه حاضر در تمامی موارد ،کیفیت سازماندهی
شرایط و خدمات این مراقبتها دارای سطح عالی و
خوبی بود .سیمبر و همکاران در مطالعهای کیفیت
مراقبت قبل از زایمان مراکز بهداشتی درمانی وابسته به
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را از نظر امکانات
عمومی اتاق معاینه و انتظار ،شرایط فیزیکی و امکانات
آموزشی مورد بررسی قرار دادند .نتایج شرایط و
امکانات ،نشان دهنده وضعیت نسبتاً مطلوب اتاق
معاینه ،اتاق انتظار و شرایط فیزیکی و وسایل و
تجهیزات و وضعیت متوسط امکانات آموزشی بود که با
مطالعه حاضر همخوانی داشت (.)20
برخالف مطالعه حاضر ،محسنی و همکاران ( )2009به
کیفیت ضعیف امکانات و شرایط موجود در بیمارستان
شهر اصفهان اشاره داشتند .آنان اظهار داشتند که محیط
فیزیکی نامناسب از جمله عوامل نارضایتی و ناراحتی
مادران بوده است و نقش مهمی در سالمت جسمی و
روحی آنان دارد .علت اختالف حاضر میتواند به دلیل
متفاوت بودن در مکان انجام پژوهش و همچنین نوع
روش مطالعه باشد؛ به طوریکه در مطالعه محسنی
وضعیت محیط فیزیکی از دید مادران بستری در بخش
پس از زایمان در بیمارستان بوده است و مطالعه به
صورت کیفی و مصاحبه ای انجام گرفت (.)1
با توجه به نتایج مطالعه ،بررسی دالیل کیفیت متوسط
ا رائه خدمات در بخش مراقبت های پس از زایمان در
مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در مطالعات آینده
پیشنهاد می شود .از محدودیت های این پژوهش می
توان به حضور پژوهشگر اشاره کرد؛ به طوری که حضور
آن در نحوة ارائه مراقبت های پس از زایمان توسط
کارکنان بخش پس از زایمان و بر روی نتیجه پژوهش

رعایت نشد و در برخی موارد ،حریم خصوصی مراجعین
حفظ نمیشد.
در واقع برقراری ارتباط مناسب با مادران ،از ابعاد مهم
مراقبتهای بهداشتی میباشد که میتواند باعث ارتقاء
کیفیت و سطح رضایتمندی مادران شود .عدم برقراری
مؤثر با گیرندگان خدمت ،منجر به مخفی ماندن
مشکالت و نیازها و اختالل در کسب اطالعات صحیح
میشود (.)20
در مطالعه حاضر کیفیت انتخاب آگاهانه در مراقبتهای
پس از زایمان از سطح متوسطی برخوردار بود .نتایج
بهدست آمده در این بخش نشان داد که در  %72موارد
مادران در انتخاب روش پیشگیری از بارداری دخالت
داده نمیشدند و در نهایت تصمیم قطعی برای روش
جلوگیری مورد نظر گرفته نمیشد .در مطالعه توران و
همکاران ( )2001و مطالعه اوالداپو و همکاران ()2001
همانند مطالعه حاضر ،مادران در مورد انتخاب روش
پیشگیری از بارداری پس از زایمان شرکت داده
نمیشدند و صحبتی در این خصوص صورت نمیگرفت
( .)24 ،14با توجه به اینکه عدم مشارکت مادران در امر
انتخاب روش پیگشیری از بارداری میتواند منجر به
عدم استفاده از آن و به دنبال آن بارداری ناخواسته
شود ،توجه به این امر توسط ارائهدهندگان خدمت
ضروری به نظر میرسد.
نتایج بهدست آمده از مطالعه نشان دهنده سطح
متوسط مکانیسم پیگیری در زمینه مراقبتهای پس از
زایمان بود .همانند مطالعه حاضر در مطالعه اوالداپو
( )2001نیز اطالعات در مورد مراجعه بعدی جهت
دریافت مراقبتهای دوران بارداری به همه مادران داده
میشد و اطالعات ثبت شده در مرکز نگهداری میشد
(.)24
اما نتایج مطالعه توران و همکاران ( )2001درباره بررسی
کیفیت مراقبتهای قبل و پس از زایمان در بیمارستان
های استامبول ،گویای نامطلوب بودن وضعیت پیگیری
بیمارستانهای مورد مطالعه این کشور بود ( .)14علت
اختالفات موجود در مطالعات ذکر شده میتواند به این
دلیل باشد که ارائهدهنده خدمت در مراکز بهداشتی-
درمانی شهر مشهد برخالف بیمارستانهای استامبول به
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دهه اخیر است و با توجه به نتایج این پژوهش که نشان
داد کیفیت ارائه مراقبت های پس از زایمان از کیفیت
 بنابراین مسئولین امر می،متوسطی برخوردار است
توانند از نتایج این تحقیق در جهت افزایش کیفیت
 همچنین.مراقبت های پس از زایمان سود ببرند
توانمندسازی ارائه دهندگان خدمت جهت ارائه مراقبت
با کیفیت باالتر توسط کارگاهها و یا برنامههای آموزشی
.ضمن خدمت الزامی می باشد

تأثیر دارد که سعی شد با انجام مشاهده بیشتر و توجیه
اهداف پژوهش به کارکنان بخش این تأثیر به حداقل
.برسد

نتیجه گیری
کیفیت ارائه کل مراقبت های پس از زایمان در اکثر
 نتایج ارزیابی وضعیت.موارد در حد متوسط می باشد
ابعاد مختلف کیفیت مراقبت پس از زایمان نشان داد
که وضعیت مهارت فنی (معاینات بالینی) و بُعد مشاوره
و آموزش در مراقبتهای پس از زایمان ضعیف می
 در حالی که بقیه ابعاد شامل مهارت فنی،باشد
 مکانیسم پیگیری، ارتباط بین فردی،)(شرححالگیری
،و انتخاب آگاهانه و کیفیت کلی مراقبت پس از زایمان
 از آنجایی که.از سطح متوسطی برخوردار می باشند
کیفیت ارائه خدمات توسط کارکنان بهداشتی و درمانی
در حفظ و ارتقاء سالمت مادران نقش مهمی دارد و
ارتقاء کیفیت در سیستم بهداشتی به خصوص بهداشت
باروری یکی از اهداف عمده سازمان بهداشت جهانی در

تشکر و قدردانی
911112 این مقاله منتج از طرح پژوهشی با کد
مصوب در حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
 بدین وسیله از همکاری دانشگاه علوم.مشهد می باشد
 از،پزشکی مشهد به دلیل تأمین اعتبار این تحقیق
،مسئولین محترم دانشکده پرستاری مامایی مشهد
اساتید و مربیان محترم و از پرسنل عزیز مراکز
.بهداشتی درمانی تشکر و قدردانی می شود
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