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بررسی میزان انطباق مراقبتهای دوران بارداری ارائه شده
در سه ماهه دوم و سوم بارداری با راهنمای استاندارد
کشوری در مراکز بهداشتی درمانی اهواز1931 ،
پروین اسفندیارینژاد ،1سلیمه نظامیوند چگینی ،2شهناز نجار،1
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کارشناس ارشد مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
کارشناس ارشد مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران.
کارشناس ارشد مامایی ،مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت باروری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی
جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
کارشناس ارشد پرستاری ،گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،مرکز تحقیقات مراقبت بیماریهای مزمن،
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،ایران.
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مقدمه :مراقبتهای دوران بارداری ،اجرای صحیح اصولی است که با هدف حفظ سالمت مادر و تولد نوزاد سالم انجام
میشود و اگر مراقبتهای دوران بارداری به طرز صحیح انجام نشود باعث افزایش زایمان زودرس ،تولد نوزادان با وزن
کم هنگام تولد و مرگ و میر مادر و نوزاد میشود ،لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان انطباق مراقبتهای دوران
بارداری ارائه شده با راهنمای استاندارد کشوری در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اهواز انجام شد.
روشکار :این مطالعه توصیفی در سال  1331بر روی  332زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی تابع
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شد .پس از کسب رضایتنامه کتبی از زنان باردار به مشاهده همزمان
مراقبتهای ارائه شده دوران بارداری و تکمیل پرسشنامههای مربوطه پرداخته شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده
از نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )12انجام شد.
یافتهها :مراقبت دوران بارداری ارائه شده در مراکز بهداشتی درمانی در  %51/3موارد انطباق ضعیف و در %34/7
موارد انطباق متوسط با استاندارد کشوری داشت .به تفکیک مراقبتها در سه ماهه دوم بارداری ،در  %55/3موارد
انطباق ضعیف ،در  %33/2موارد انطباق متوسط و تنها در  %2/1موارد انطباق خوب و در سه ماهه سوم بارداری ،در
 %77/3موارد انطباق ضعیف و در  %21/3موارد انطباق متوسط با استاندارد کشوری مشاهده شد.
نتیجهگیری :مراقبت دوران بارداری ارائه شده در مراکز بهداشتی درمانی ،مطابق با استانداردهای کشوری نمیباشد و
نیاز به کنترل میباشد.
کلمات کلیدی :راهنمای استاندارد کشوری ،مراقبت بارداری ،مراکز بهداشتی درمانی
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نوزادان با وزن کم در هنگام تولد و مرگ و میر مادر و
نوزاد میشود ( .)3ماتسون ( )1332در مطالعه خود،
مراجعات به موقع و منظم جهت دریافت مراقبتهای
بارداری را اولین قدم جهت کاهش تولد نوزادان کم وزن
معرفی کرد ( .)12در مطالعه زارعی و همکاران ()2224
احتمال مرگ و میر در بین زنان بارداری که مراقبت-
های دوران بارداری دریافت نکردند 22 ،برابر زنان
بارداری بود که تحت مراقبت بودند (.)11
کیفیت مراقبت به مفهوم نحوه ارائه مراقبتها در
مقایسه با استانداردهای پایهگذاری شده است (.)12
ارزیابی مراقبتهای بارداری در سال  1375توسط
کسنر ( )13و در سال  1334توسط کتل چاک پیشنهاد
شد ( .)14از آنجایی که استانداردها ،معیار معتبری می-
باشند که جهت انجام ارزیابی مورد استفاده قرار می-
گیرند ،میتوان گفت که بدون وجود استانداردها،
ارزیابی امکانپذیر نیست ،سازمان جهانی بهداشت نیز
یکی از عناصر کیفیت مراقبت بهداشتی مادران باردار را
وجود دستورالعملهای مراقبتی استاندارد بیان میکند
(.)11
با وجود ارائه مراقبتها به اشکال مختلف از سوی مراکز
بهداشتی -درمانی ،جهت کاهش میزان مرگ و میر
مادران و نوزادان و پیشگیری از تولد نوزادان نارس و کم
وزن و پیشگیری از ایجاد هزینههای سنگین درمانی در
سیستم خدمات بهداشتی ،الزم است به جنبههای
مختلف مراقبتهای پیشگیری مخصوصاً در زمینه
بهداشت مادر و کودک ،توجه خاص مبذول گردد و
عوامل مؤثر در بروز عوارض ناخواسته بارداری و زایمان
شناسایی و برطرف شود .لذا مطالعه حاضر با هدف
بررسی انطباق مراقبتهای دوران بارداری ارائه شده در
مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اهواز با استاندارد
کشوری و بررسی نظرات زنان باردار در خصوص
مراقبتهای ارائه شده انجام شد تا موارد نقص موجود
شناسایی شده و نتایج و پیشنهادات الزم جهت اصالح

مقدمه
 پروین اسفندیاری نژاد و همكاران

مراقبتهای بارداری از مباحث اصلی بهداشت جامعه و
یکی از برنامههای بهداشت مادر و کودک و همچنین
یک شاخص مهم بهداشتی است که کیفیت آن با
شاخص میزان مرگ و میر نوزادان مرتبط است .از این
رو مراقبتهای دوران بارداری یکی از شاخصهای مهم
طب پیشگیری محسوب میشود و هدف اصلی از ارائه
آن ،تولد نوزادی سالم بدون به خطر انداختن سالمت
مادر میباشد (.)1
بر اساس آخرین گزارش سازمان جهانی بهداشت در
سال  ،2213تعداد مرگ مادران باردار در سال 2212
در کل جهان 227222 ،مورد مرگ بوده است ( .)2این
شاخص به صورت کلی در کشورهای پیشرفته کمتر از
 12مورد و در کشورهای در حال توسعه ،بیشتر از 122
مورد در صدهزار تولد زنده گزارش شده است (.)3 ،2
شاخص مرگ مادران باردار در ایران در سال ،1371
 274مورد بود که در سال  1331به  34مورد ،در سال
 2221به  32مورد و در سال  2213به  22/3مورد
مرگ در صد هزار تولد زنده رسیده است ( .)4با توجه
به اینکه مرگ مادر باردار جزء مرگهای قابل پیشگیری
و غیر قابل قبول محسوب میشود ،لذا میتوان از طریق
تقویت مراکز خدمترسانی بهداشتی قبل از تولد ،از
اکثر مرگ و میرهای مادری پیشگیری کرد ( .)1سالمت
و پیشرفت هر جامعه تا حدود زیادی بر سالمت زنان
استوار است ،بنابراین حفظ سالمت مادران بایستی در
اولویت خدمات بهداشتی قرار گیرد ( .)5امروزه پذیرفته
شده که ارائه مراقبتهای پریناتال ،مقرون به صرفهتر
از هر گونه مداخلهای برای کاهش مرگ و میر و عوارض
مادری و همچنین مرگ و میر و عوارض قبل و بعد از
تولد نوزادان میباشد (.)7
فالین و همکار ( )1333در مطالعه خود ارتباط
مستقیمی بین دریافت مراقبتهای قبل از زایمان و
پیامدهای مثبت بارداری یافتند؛ به طوریکه میزان
مرگ و میر در زنان بدون مراقبت دوران بارداری 5/1
بار بیشتر از زنانی بود که مراقبت کافی داشتند ( )2و
اگر مراقبتهای دوران بارداری بهطور نامطلوب دریافت
شود ،باعث افزایش مواردی چون زایمان زودرس ،تولد

در اختیار سازمانهای مربوطه قرار گیرد تا به این
ترتیب بتوان همگام با تالشهای جهانی و در راستای
بهبود سالمت جامعه ،در کشور خود سالمت مادران را
ارتقاء داد.
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روشکار
این مطالعه توصیفی در سال  1331و با هدف بررسی
میزان انطباق مراقبتهای دوران بارداری ارائه شده به
تمام زنان باردار مراجعهکننده به مراکز بهداشتی
درمانی شهرستان اهواز با استاندارد کشوری انجام شد.
ابتدا مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اهواز به  3بخش
مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت غرب ،مراکز تحت
پوشش مرکز بهداشت شرق و مراکز روستایی تقسیم
شدند .سپس بهطور تصادفی و با استفاده از روش قرعه-
کشی ،یک سوم از مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت
غرب ،یک سوم از مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت
شرق و یک سوم از مراکز روستایی انتخاب شدند .به
این ترتیب که از شرق ،مراکز پایگاه شماره ( 1شهرک
آغاجاری ،بیمارستان ابوذر ،شهرک شهید عباسپور)،
مرکز شماره  ،3مرکز شماره  ،5مرکز شماره  ،2مرکز
شماره  ،15مرکز شماره  ،11مرکز شماره  ،3مرکز
شماره  ،)12پایگاه شماره 2؛ از غرب مراکز شماره ،11
 4 ،12 ،1و 2؛ از مراکز روستایی نیز کریت برومی،
شماره  13قلعه چنعان ،کوت نواصر و پایگاه شماره 4
شبیشه انتخاب شدند و جمعاً  22مرکز مورد مطالعه
قرار گرفت .الزم به ذکر است که افراد مورد پژوهش با
استفاده از نمونهگیری در دسترس و مراکز نیز به روش
تصادفی و با استفاده از قرعهکشی انتخاب شدند.
معیار ورود به مطالعه شامل تأیید بارداری بهوسیله
آزمایش یا سونوگرافی و معیار خروج از مطالعه زنان
بارداری بودند که در مراکز بهداشتی درمانی دیگر
پرونده داشته و تنها برای مواردی دیگر نظیر کنترل
فشارخون و  ...مراجعه کرده بودند .همچنین با انجام
مانورهای لئوپولد در سه ماهه سوم بارداری ،مادرانی که
بارداری آنها دوقلو بود ،از مطالعه خارج میشدند.
روش گردآوری دادهها مبتنی بر مشاهده و مصاحبه و
ابزار گردآوری دادهها شامل چک لیست ارائه مراقبت-
های دوران بارداری و اطالعات فردی زنان باردار بود.
جهت تأیید اعتبار علمی پرسشنامهها از اعتبار محتوا
استفاده شد؛ به این ترتیب که پس از مطالعه منابع و
تهیه فرم اطالعاتی ،چک لیست و پرسشنامههای
مطالعه تهیه و به  12نفر از اعضای هیأت علمی

شامل میانگین ،انحراف معیار و نسبت انجام گرفت؛ به
این ترتیب که از روش نمرهدهی استفاده شد و هر چک
لیست به بخشهای مختلف تفکیک و در هر بخش با
در نظر گرفتن مجموع زیر گروههای آن ،بیشترین نمره
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دانشکده پرستاری مامایی اهواز داده شد و پس از انجام
اصالحات الزم ،نسخه نهایی تدوین گردید .به منظور
تأیید پایایی چک لیست از روش ارزیابی همزمان
استفاده شد؛ به این ترتیب که پژوهشگر و یکی از
همکاران ماما نتایج حاصل از مشاهده ارائه مراقبتهای
دوران بارداری به زنانی که دارای شرایط ورود به مطالعه
بودند را ثبت نموده و با استفاده از آلفای کرونباخ
ضریب همبستگی آنها محاسبه شد که  %21بود.
حجم نمونه با استفاده از فرمول مقایسه میانگین دو
جامعه مستقل و با در نظر گرفتن  α=2/21و
 power=2/3برای هر سه ماهه بارداری  135نفر و در
مجموع  332نفر تعیین شد .سپس به نسبت جمعیت
تحت پوشش هر مرکز ،تعداد نمونه مختص هر مرکز
محاسبه شد و  135نفر بین مراکز منتخب تقسیم شد؛
به طوری که هر چه جمعیت تحت پوشش مرکزی
بیشتر بود ،تعداد بیشتری از نمونهها به آن مرکز تعلق
میگرفت و نمونه بیشتری از آن مرکز جمعآوری
میشد.
پس از کسب اجازه از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم
پزشکی جندی شاپور اهواز و مسئولین مراکز بهداشتی
درمانی شرق و غرب اهواز مطالعه در مراکز بهداشتی
درمانی منتخب انجام شد .روزهای حضور پژوهشگر در
مراکز منتخب بهطور تصادفی انتخاب شد و پس از
کسب رضایتنامه کتبی از زن باردار ،به مشاهده
همزمان مراقبتهای ارائه شده و ثبت آنها در چک
لیستی که روایی و پایایی آن سنجیده شده بود،
پرداخته شد .چک لیست بر اساس دستورالعمل
استاندارد کشوری طراحی و هر سه ماهه ،چک لیست
مختص خود را داشت که تمام مواردی که در زمان ارائه
مراقبت دوران بارداری باید انجام شوند ،مورد بررسی
قرار گرفتند.
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار
آماری ( SPSSنسخه  )12با استفاده از آمار توصیفی
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ارتباط با میزان انطباق مراقبتهای ارائه شده در سه
ماهه دوم بارداری با استاندارد کشوری ،نتایج حاکی از
انطباق ضعیف در  %55/3موارد ،انطباق متوسط در
 %33/2موارد و انطباق خوب تنها در  %2/1موارد بود.
همچنین در ارتباط با میزان انطباق مراقبتهای ارائه
شده در سه ماهه سوم بارداری با استاندارد کشوری،
نتایج این پژوهش نشاندهنده انطباق ضعیف در %77/3
موارد و انطباق متوسط در  %21/3موارد بود.
در سه ماهه دوم بارداری انجام معاینات بالینی در ،%1
پرسش از مادر  ،2/2%آموزش و مشاوره ،%/1توصیه به
مصرف مکملها  ،%13/3نحوه برخورد پرسنل با مادر
 ،%15/3بررسی آزمایشات و سونوگرافی  %13/5و
تکمیل دفترچه و ثبت پرونده  %22/5بر اساس
دستورالعمل استاندارد کشوری بود .در سه ماهه سوم
بارداری انجام معاینات بالینی ،%1پرسش از مادر
 ،%14/3آموزش و مشاوره  ،%2/7توصیه به مصرف
مکملها  ،%11/2نحوه برخورد پرسنل با مادر ،%25
بررسی آزمایشات و سونوگرافی و تکمیل دفترچه و ثبت
پرونده  %21/2بر اساس دستورالعمل استاندارد کشوری
بود .موارد فوق به تفکیک در جداول  3 ،2 ،1و  4ارائه
شدهاند.

قابل انتظار طبق استاندارد کشوری محاسبه شد ،سپس
به سه قسمت انطباق خوب ،انطباق متوسط و انطباق
ضعیف تقسیم شد .به عنوان مثال اگر بخش معاینه
بالینی شامل  12سؤال بود ،در صورتیکه اقدامی به
روش صحیح انجام میشد نمره  1و اقدام بدون رعایت
اصول استاندارد ،نمره  2/1و اگر اقدام مورد نظر انجام
نمیشد ،نمره صفر تعلق میگرفت .به این ترتیب بیش
ترین نمره قابل انتظار در بخش معاینه بالینی  12بود،
زیرا بر اساس استاندارد کشوری باید تمام موارد موجود
در بخش ذکر شده بهطور صحیح برای زن باردار انجام
شود .عدد  12به  3قسمت مساوی تقسیم شد و نمره
کسب شده  2-4به عنوان انطباق ضعیف ،نمره کسب
شده  1-2به عنوان انطباق متوسط و نمره کسب شده
 3-12به عنوان انطباق خوب در نظر گرفته شد ،سپس
برای تمام  135نفر درجه انطباق در بخش مذکور
محاسبه و نسبت آنها به دست آمد و این محاسبات
برای تمام مواردی که مورد بررسی قرار گرفتند انجام
شد.

یافتهها
میزان کلی انطباق مراقبتهای دوران بارداری ارائه شده
با استاندارد کشوری در  %51/3موارد ضعیف و در
 %34/7موارد انطباق متوسط داشت .به تفکیک نتایج در

جدول  - 1فراوانی موارد بررسی در بخش پرسش از مادر به تفكیك در سه ماهههای دوم و سوم بارداری بر اساس دستورالعمل
استاندارد کشوری
سه ماهه دوم
تعداد (درصد)

سه ماهه سوم
تعداد (درصد)

موارد پرسش از
مادر

تشنج ،اختالل هوشیاری ،شوک

بله
خی ر

(32 )11/3
(155 )24/7

(43 )22/4
(112 )77/5

تهوع ،استفراغ

بله
خی ر

خونریزی ،لکه بینی

بله
خی ر

(122 )32/3
(14 )7/1

(171 )23/3
(21 )12/7

خارش پوست

بله
خی ر

(33 )15/2
(153 )23/2

مشکالت ادراری

بله
خی ر

(143 )75
(47 )24

(144 )73/1
(12 )25/1

اختالالت روانی

بله
خی ر

(2 )3/5
(122 )35/4

(12 )3/2
(172 )32/2

بله
خی ر
بله
خی ر

(27 )44/4
(123 )11/5
(43 )21
(147 )71

(25 )43/3
(112 )15/1
(112 )52/2
(72 )33/2

بله
خی ر
بله
خی ر

(24 )12/2
(172 )27/2
(32 )13/4
(112 )22/5

(32 )13/4
(112 )22/5
(47 )24
(143 )75

بله
خی ر

(72 )31/7
(125 )54/3

(121 )13/5
(31 )45/4

بله
خی ر

(173 )31/3
(17 )2/7

(111 )73/1
(41 )22/3

موارد پرسش از مادر

ترشحات چرکی
آبریزش
درد شکم

4

همسرآزاری
تروما
تغذیه

سه ماهه دوم
تعداد (درصد)

سه ماهه سوم
تعداد (درصد)

(113 )52/7
(77 )33/3

(75 )32/2
(122 )51/2
(12 )21/1
(145 )74/1

نوع آموزش و مشاوره
بهداشت فردی
بهداشت روان
بهداشت جنسی
بهداشت دهان و دندان
تغذیه مناسب
عالئم خطر بارداری
ورزش
مسافرت
مصرف اسید فولیک
مصرف قرص آهن
منع مصرف دخانیات
منع بودن در معرض
دخانیات
شرکت و معرفی کالس
آمادگی زایمان
مسائل شایع در بارداری
توضیح عالئم زایمان
توضیح در مورد زایمان
ایمن
شیردهی و اهمیت آن
اهمیت پیشگیری پس از
زایمان
واکسیناسیون نوزاد
مراقبت از نوزاد و عالئم
خطر

کافی
*

متوسط

کم

عدم آموزش

سه ماهه دوم

(17 )2/7

(25 )13/3

(12 )25/1

(121 )11/1

سه ماهه سوم

(12) 1/1

(25 )13/3

(13 )27

(127 ) 14/5

سه ماهه دوم

(2 )2

(2 )1

(4 )2

(132 )37

سه ماهه سوم

(2 )2

(2 )2

(2 )2

(135 ) 122

سه ماهه دوم

(1 )2/1

(1 )2/1

(12 )1/1

(124 )33/3

سه ماهه سوم

(2 )2

(2 )2

(11 )1/5

(121 )43/4

سه ماهه دوم

(2 )4/1

(13 )3/7

(15 )22/5

(113 )17/7

سه ماهه سوم

(1 )2/1

(11 )7/7

(42 )24/1

(132 )57/3

سه ماهه دوم
سه ماهه سوم

(32 )13/4
(27 )13/2

(47 )24
(14 )27/5

(77 )33/3
(51 )35/7

(34 )17/3
(43 )21/3

سه ماهه دوم

(15 )2/2

(21)12/2

(42)21/4

(113)17/5

سه ماهه سوم

(15 )2/2

(33 )13/3

(42 )24/1

(33 )47/4

سه ماهه دوم

(2 )2

(2 )2

(2 )2

(135 )122

سه ماهه سوم

(2 )2

(2 )1

(3 )1/1

(131 )37/4

سه ماهه دوم
سه ماهه سوم

(2 )2
(2 )2

(2 )2
(2 )2

(2 )2
(2 )2

(135 )122
(135 )122

سه ماهه دوم

(12 )1/1

(17 )2/7

(37 )43/1

(72 )35/7

سه ماهه سوم

(11 )1/5

(21 )12/2

(32 )41/3

(72 )31/7

سه ماهه دوم

(14 )7/1

(22 )12/2

(33 )47/4

(53 )31/2

سه ماهه سوم

(12 )5/1

(21 )12/2

(23 )41/4

(72 )31/7

سه ماهه دوم
سه ماهه سوم

(1 )2/1
(1 )2/1

(1 )2/5
(2 )2

(12 )5/1
(22 )12/2

(172 )32/2
(171 )23/3

سه ماهه دوم

(2) 1

(3 )2

(24 )12/2

(155 )24/7

سه ماهه سوم

(2 )2

(2 )1

(22) 14/3

(72 )31/7

سه ماهه دوم

(2 )2

(2 )2

(2 )2

(135 )122

سه ماهه سوم
سه ماهه دوم

(2 )2
(2 )1

(1 )2/5
(15)2/2

(2 )1
(32)15/3

(123 )35/4
(145 )74/1

سه ماهه سوم

(1 ).1

(112 )1/5

(25)13/3

(112 )22/5

سه ماهه دوم

ـ

ـ

ـ

ـ

سه ماهه سوم

(15 )7/7

(32 )11/3

(42 )24/1

(122 )12/5

سه ماهه دوم

ـ

ـ

ـ

ـ

سه ماهه سوم
سه ماهه دوم

(2 )1
ـ

(11 )1/5
ـ

(35 )12/4
ـ

(147 )71
ـ

سه ماهه سوم

(14 )7/1

(12 )5/1

(22 )14/4

(142 )72/4

سه ماهه دوم

ـ

ـ

ـ

ـ

سه ماهه سوم

(2 )2

(2 )1

(11 )1/5

(123 )33/4

سه ماهه دوم

ـ

ـ

ـ

ـ

سه ماهه سوم
سه ماهه دوم

(2 )2
ـ

(2 )2
ـ

(12 )5/1
ـ

(124 )33/3
ـ

سه ماهه سوم

(2 )2

(2 )2

(3 )1/1

(133 )32/1
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جدول  -2فراوانی کیفیت آموزش و مشاوره به تفكیك در سه ماهههای دوم و سوم بارداری بر اساس دستورالعمل استاندارد کشوری

بردن دفترچه به بیمارستان

 پروین اسفندیاری نژاد و همكاران

پاسخ به سؤاالت مادر
اهمیت دریافت مراقبتها
تأکید بر مراجعه بعدی

سه ماهه دوم

ـ

ـ

ـ

ـ

سه ماهه سوم

(2 )1

(4 )2

(122 )31/2

(2)2

سه ماهه دوم

(42 )21/4

(12 )21/1

(32 )41/3

(14 )7/1

سه ماهه سوم

(32 )13/4

(42 )21/4

(125 )14/1

(12 )1/1

سه ماهه دوم

(3 )1/1

(3 )1/1

(13 )3/7

(171 )27/2

سه ماهه سوم
سه ماهه دوم

(2 )2
(12 )1/1

(1 )2/1
(14 )7/1

(17 )2/7
(121 )13/5

(175 )32/2
(57 )34/2

سه ماهه سوم

(5 )3/1

(11 )7/7

(31 )42/1

(12 )1/1

ـ عدم لزوم انجام آموزش و مشاوره

جدول  -9فراوانی موارد بررسی در بخش آزمایشات و سونوگرافی در سه ماهههای دوم و سوم بارداری بر اساس دستورالعمل
استاندارد کشوری
آزمایشات و سونوگرافی در سه ماهه دوم ()n=135
†

درخواست آزمایشات  25- 32هفته ()U/A ،CBC ،GCT
‡

پیگیری روگام در صورت نیاز

انجام سونوگرافی در  15-12هفته

تعداد سونوگرافی انجام شده

فرد درخواست کننده سونوگرافی

**

علت انجام بیش از سه سونوگرافی

**

پیگیری موارد غیر طبیعی در آزمایشات یا سونوگرافی

بله

*

(11 )25

خی ر

(11 )1/5

بله

(11 )22/2

خی ر

(2 )11/2

بله دقیقاً در  15-12هفته

(72 )31/7

بله یک هفته قبل یا بعد از  15- 2هفته
خی ر

(22 )44/3
(32 )13/4

صفر

()1

یک

(57 )34/2

دو

(72 )42/3

سه

(31 )17/3

چهار و بیشتر
مادر باردار

(13 )5/5
( 4 )1

پزشک متخصص

(7 )3/5

اطمینان از رشد جنین

( 4 )1

اطمینان از سالمت جنین

(7 )3/5

تعیین جنسیت

( 4 )1

بله طبق استاندارد

(125 )54/1

بله

(31 )17/7

خی ر

(31 )17/7

آزمایشات و سونوگرافی در سه ماهه سوم ()n=135
انجام سونوگرافی در  31-34هفته

***

تعداد سونوگرافی انجام شده

فرد درخواستکننده سونوگرافی

**

علت انجام بیش از سه سونوگرافی

**

6

دقیقاً در  31-34هفته

(54 )32/7

یک هفته قبل یا بعد از  31-34هفته

(51 )33/2

خی ر
یک

(42 )24/1
(17 )2/7

دو

(75)32/2

سه

(13 )32/1

چهار و بیشتر

(44 )22/4

مادر باردار

(11 )1/5

پزشک متخصص
اطمینان از رشد جنین

(32 )15/3
(1 )2/1

اطمینان از سالمت جنین
تعیین جنسیت

(2 )4/1

دقیقا طبق استاندارد

(123 )51/2

تا حدودی طبق استاندارد

(52 )32/5

خی ر

(7 )3/5

*اعداد خارج پرانتز نشاندهنده تعداد و اعداد داخل پرانتز نشاندهنده درصد هستند.
†طبق دستورالعمل استاندارد آزمایشات در  25-32هفته انجام میشوند که سن بارداری  134مورد در سه ماهه دوم کمتر
از  25هفته بود و کنار گذاشته شدند.
‡ مواردیکه گروه خون مثبت داشتند کنار گذاشته شد.
**در صورتیکه تعداد سونوگرافیهای انجام شده بیشتر از سه عدد بود ،علت انجام و درخواستکننده آنها پرسیده شد.
سایر موارد سه عدد یا کمتر انجام داده بودند.
***طبق دستورالعمل استاندارد انجام سونوگرافی باید در هفتههای  31-34بارداری باشد و سن بارداری  13زنان مورد
مطالعه زیر  31هفته بود و کنار گذاشته شدند.
جدول  -4فراوانی موارد بررسی در بخش معاینه بالینی به تفكیك در سه ماهههای دوم و سوم بارداری بر اساس دستورالعمل
استاندارد کشوری
سه ماهه دوم
تعداد (درصد)

سه ماهه سوم
تعداد (درصد)

بله کامالً صحیح

(144 )73/1

(133 )72/3

بله نسبتاً صحیح

(12 )25/1

(17 )23/1

انجام معاینه
اندازهگیری
وزن

خیر

(2 )2

(2 )2

ترسیم

بله کامالً صحیح

(122 )31/3

(134 )33

منحنی
وزنگیر ی

بله نسبتاً صحیح

(2 )4/1

(2 )1

خیر

(2 )2

(2 )2

اندازهگیری
فشار خون
شمارش
نبض
شمارش
تنفس

بله کامالً صحیح

(13 )3/7

(12 )3/2

بله نسبتاً صحیح

(177 )32/3

(172 )32/2

خیر

(2 )2

(2 )2

بله یک دقیقه

(15 )2/2

(22 )14/3

بله کمتر از یک دقیقه

(31 )11/2

(33 )13/3

خیر

(143 )75

(123 )51/2

بله یک دقیقه

(3 )1/1

(7 )3/5

بله کمتر از یک دقیقه

(2 )2

(1 )/1

خیر

(133 )32/1

(122 )31/3

بله با رعایت اصول استاندارد

(2 )2

(2 )2

بله بدون رعایت اصول
استاندارد

(7)3/5

(3)4/5

انجام معاینه
بررسی اندام
از نظر ادم
بررسی چشم
از نظر زردی
معاینه دهان
و دندان
اندازهگیری
ارتفاع رحم
سمع صدای
قلب جنین

سه ماهه دوم
تعداد (درصد)

سه ماهه سوم
تعداد (درصد)

بله با انجام معاینه صحیح

(11 )1/5

(13 )5/5

بله به صورت پرسش از مادر

(17 )23/1

(35 )43

خیر

(122 )51/3

(27 )44/4

بله با انجام معاینه صحیح

(22 )14/3

() 2/7

بله به صورت پرسش از مادر

(2 )2

ـ

خیر

() 21/7

(173 )31/3

بله با انجام معاینه صحیح

(2 )1

(2 )2

بله به صورت پرسش از مادر

(33 )15/2

(21 )12/7

خیر

(151 )22/1

(171 )23/3

بله کامالً صحیح

(52 )32/5

(71 )35/7

بله نسبتاً صحیح

(33 )12/1

(22 )44/3

خیر

(37 )12/3

(35 )12/4

بله یک دقیقه

(34 )17/3

(12 )21/1

بله کمتر از یک دقیقه

(123 )51/2

(141 )71/3

خیر

(31 )11/2

(35 )12/4

بله وجود و چگونگی حرکت

(27 )13/2

(31 )17/3

بله وجود حرکت

(73 )37/2

(111 )15/5

خیر

(123 )35/4

(127 )31/4

خیر

(35 )43

(12 )21/1

بله محاسبه صحیح

(133 )57/3

(125 )54/3

انجام

بله کامالً صحیح

ـ

(5 )3/1

بله محاسبه اشتباه

(53 )32/1

(72 )31/7

خیر

(2 )2

(2 )2

مانورهای
لئوپولد

بله نسبتاً صحیح

ـ

(37 )43/1

معاینه

بله با انجام معاینه صحیح

(2 )2

(2 )2

پوست از نظر
بثورات

بله به صورت پرسش از مادر

(23 )14/2

(45 )23/1

خیر

(157 )21/2

(112 )75/1

اندازهگیری
درجه حرارت

محاسبه سن
باردار ی

بررسی
حرکت جنین

اقدام الزم در
مواقع لزوم

خیر

ـ

(33 )47/4

بله دقیقاً طبق استاندارد

(122 )11

(125 )14/1

بله تا حدودی طبق استاندارد

(22 )44/3

(21 )43/4

خیر

(2 )4/1

(1 )2/5

ـ عدم لزوم انجام معاینه

استانداردها میباشد .در مطالعه حاضر مراقبتهای
بارداری ارائه شده در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان
اهواز انطباق ضعیفی با دستورالعمل کشوری داشت.

بحث
یکی از اهداف بسیار مهم جهت افزایش کارایی،
اثربخشی و بهبود عملکرد مراکز درمانی ،پیروی از
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پیگیری موارد غیر طبیعی در آزمایشات یا سونوگرافی

(34 )17/3

 پروین اسفندیاری نژاد و همكاران

بررسیهای متعددی نیز بیانگر رعایت نسبی آنها بوده
که با مطالعه حاضر همخوانی داشتند .در مطالعه
فرزندیپور و همکاران ( )2224در کاشان نیز رعایت
نسبی اصول مراقبتی گزارش شد ( .)15فرخی و همکار
( )2223عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی درمانی را در
حد متوسط گزارش کردند ( .)17نتایج مطالعه
سیدالشهدایی و همکاران ( )2223نیز نشان داد که
کیفیت ارائه خدمات بارداری فاصله قابل توجهی با
استانداردهای اعالم شده در نظام شبکه مراقبتهای
بهداشتی اولیه دارد ( .)12انصاری نیاکی و همکار
( )2223نیز کیفیت ارائه مراقبتهای قبل و دوران
بارداری را بر اساس استانداردهای مراقبتی موجود ،در
حد نامطلوب گزارش کردند (.)13
برادران رضایی و همکاران ( )2227نیز کیفیت خدمات
ارائه شده به زنان باردار را تنها در  %27/3موارد خوب
گزارش کردند ( .)22در مطالعه میرموالیی و همکاران
( )2227میزان دریافت مراقبتها در  %13/4موارد
مطلوب ،در  %31/2موارد نسبتاً مطلوب و در %14/7
نامطلوب بود ( .)21مطالعه آندریا و همکاران ()2212
نیز در روستاهای تانزانیا نشان داد که در مراکز
بهداشتی درمانی کمتر از نصف عالئم خطر دوران
بارداری آموزش داده میشوند ( .)22در ادامه بحث به
جزئیات مراقبتهای ارئه شده در سه ماهه دوم و سوم و
مقایسه آنها با مطالعات موجود پرداخته میشود.
در مطالعه حاضر درخواست آزمایشات  ،CBCتعیین
گروه خونی ،آزمایش ادرار تعیین  BUN/Crو انجام
واکسیناسیون کزار انطباق باالیی با دستورالعمل
کشوری داشتند ،اما در خصوص انجام اقدامات الزم در
موارد غیرطبیعی بودن آزمایشات تنها در  11نفر
( )%15/1بر اساس استاندارد عمل شده بود .در اکثر
موارد در مورد عالئم هشدار در خصوص پارگی زودرس
کیسه آب با مادر صحبت نشده بود ،درحالیکه پارگی
زودرس کیسه آب عامل  %21-32تمام تولدهای

نسبتاً باالی آن ( ،)24در اکثر موارد سؤال در مورد درد
شکم از مادر نشده بود.
تهوع و استفراغ از نشانههای شایع در اوایل بارداری و از
شایعترین شکایات زنان باردار و دومین علت بستری
آنها محسوب میشود ( .)21در مطالعه حاضر در سه
ماهه دوم و سوم به ترتیب در  )%52/7( 113و 75
( )%32/2نفر از زنان باردار در این مورد سؤال شده بود،
در حالیکه از تمام زنان مراجعهکننده باید در مورد
وجود تهوع و استفراغ سؤال شود (.)25
یکی از گروههای حساس هر جامعه برای ارزیابی
وضعیت سالمت روان ،زنان باردار میباشند (.)27
تحقیقات اخیر حاکی از آن است که استرس ،اضطراب و
افسردگی طی بارداری میتواند بر چگونگی تکامل نوزاد
مؤثر باشد ( %2-5 .)22زنان باردار دچار عالئم حاد و
شدید اعصاب و روان میشوند؛ بهطوریکه یک زن طی
بارداری و بعد از آن نسبت به دو سال قبل از آن حدود
 22برابر بیشتر از سایر اوقات نیاز به بستری شدن به
دلیل اختالالت روانی دارد ( .)23مراقبین بهداشتی باید
آگاه باشند که زنانی که تحت سوء رفتار قرار میگیرند
بهطور معمول یا اصالً برای مراقبتهای پریناتال
مراجعه نمیکنند و یا دیرتر این کار را انجام میدهند
( )32که این عامل منجر به افزایش عوارض مادری و
جنینی میشود .در مطالعه حاضر اختالالت روانی در
اکثر موارد مورد بررسی قرار گرفت .شیوع خشونت
خانگی در زنان باردار ایرانی بیش از  %52میباشد
( ،)31با این وجود اهمیت پیشگیری و کاهش این
مسأله کمتر مورد توجه مراقبین بهداشتی قرار گرفته
است و در اکثر موارد همسرآزاری بررسی نشد.
طی چند سال اخیر مرگ و میر مادران باردار به دنبال
عوارض مستقیم بارداری و زایمان کاهش یافته است ،اما
مرگ و میر به دنبال تروما رو به افزایش است .بر اساس
گزارشات کارسون ( )2224شیوع تروما در بارداری -2
 %5ذکر شده است ( .)32در مطالعه پاترسون ()2221

زودرس و یکی از علل مهم موربیدیته پریناتال میباشد
( .)23همچنین با وجود شیوع  %2/2-2شکم حاد
جراحی غیر مامایی در دوران بارداری و مرگ و میر

 %22از زنان باردار دچار تروماهای جسمی شده که
 %2/2از آنها نیاز به بستری شدن پیدا کردند ( .)33در
مطالعه حاضر در خصوص تروما در اکثر موارد سؤالی
پرسیده نشد.
8

سریال ارتفاع رحم میتواند بهعنوان یک ابزار بالینی
بهکار رود .اما در مطالعه حاضر این مهم در سه ماهه
دوم و سوم بارداری به ترتیب در  )%32/5( 52و  72نفر
( )%35/7بهطور صحیح اندازهگیری میشد .این امر

کاربردی بر پایه شواهد پزشکی داشته باشد (.)43
طی ویزیتهای بارداری فرصتهایی جهت آموزش به
زنان باردار در زمینه مراقبت از خود فراهم میشود
( .)44در مطالعه حاضر آموزشهای ارائه شده در اکثر
9
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تغییراتی از جمله ایجاد کلوآسما ،تغییراتی در خالهای
صورت و بدن ،هیرسوتیسم خفیف ،آنژیومهای
عنکبوتی ،اریتم کف دست ،همانژیومهای مویرگی در
سر و گردن ،آکنه ،افزایش تعریق و تغییرات ناخن
همگی از تغییرات پوستی در بارداری هستند که باید به
آنها توجه شود ( .)34لذا دقت و حساسیت کافی در
مشاهده و معاینه پوست زن باردار یک ضرورت است،
اما در مطالعه حاضر در هیچ یک از موارد معاینه انجام
نشد .در خصوص خارش پوست نیز در سه ماهه دوم و
سوم بارداری به ترتیب تنها در  )%15/2( 33و 12
( )%21/1نفر از مادران سؤال شده بود .ادم در سه ماهه
دوم و سوم بارداری به ترتیب در  )%51/3( 122و 27
( )%44/4نفر بررسی نشد .در مطالعه گشتاسبی نیز
وضعیت معاینه مادران از نظر ادم نامطلوب گزارش شد
(.)31
درمان مشکالت دندانی میتواند از تأخیر رشد جنین و
تولد نوزاد پرهترم پیشگیری کند ( .)35اما در مطالعه
حاضر معاینه دهان و دندان در اکثر موارد انجام نشد.
استرافورد نیز طی بررسی خود در شهر کلمبوس
آمریکا عنوان کرد که فقط  %32از زنان باردار مراقبت-
های دهان و دندان را دریافت کرده بودند ( .)37این امر
ممکن است به دلیل عدم حضور دندانپزشک در مراکز
بهداشتی و یا بیتوجهی به معاینه دهان و دندان باشد.
در مطالعه کوتی ( )2223در نیجریه که  121زن باردار
در سه ماهه سوم بارداری از نظر ارتفاع رحم و
پارامترهای سونوگرافیک جنین ارزیابی شدند ،اختالف
قابل توجهی بین ارتفاع رحم و پارامترهای سونوگرافیک
از نظر تعیین سن بارداری وجود نداشت ( .)32در
مطالعه کالن ( )1333در آفریقا که بر روی  1272زن
باردار انجام شد ،گزارش شد که میتوان از ارزیابی
سریال ارتفاع رحم بهعنوان یک روش غربالگری مؤثر و
کارآمد برای تخمین سن بارداری و ارزیابی رشد جنین
استفاده کرد ( .)33واضح است که اندازهگیریهای

ممکن است به دلیل عدم اطالع از دقت این مسئله
باشد.
در مطالعه حاضر صدای قلب جنین در سه ماهه دوم و
سوم بارداری به ترتیب تنها در  )%17/3( 34و 12
( )%21/1نفر یک دقیقه کامل شمارش شد .در مطالعه
انصاری نیاکی و همکار ( )2223شنیدن صدای قلب
جنین از مواردی بود که در مراجعات مادر مورد توجه
قرار میگرفت ( .)13همچنین آگاهی از حرکات جنین
وسیلهای برای آگاهی از خطرات بارداری میباشد (،)42
اما با این وجود در مطالعه حاضر تقریباً در نیمی از
موارد در سه ماهه دوم و بیش از یک چهارم در سه
ماهه سوم مورد بررسی قرار نگرفت .در مطالعه حاضر در
خصوص انجام مانورهای لئوپولد تنها در  5نفر ()%3/1
طبق استاندارد انجام شد .این موارد در مطالعات مشابه
بررسی نشده بود.
در خصوص آزمایشاتی که نیاز به تکرار داشتند
آزمایشات تنها برای  11نفر ( )%1/5تکرار نشده بود72 .
نفر ( )%31/7در سن  15-12هفتگی و  54نفر ()%32/7
در سه ماهه سوم بارداری در سن  31-34هفتگی
سونوگرافی انجام داده بودند .در سه ماهه سوم بیش از
نیمی از موارد حداقل  3سونوگرافی انجام داده بودند که
بیشترین درخواست از طرف پزشک متخصص و به
منظور اطمینان از سالمت جنین بود و در سه ماهه دوم
تقریباً یک چهارم افراد حداقل  3سونوگرافی انجام داده
بودند که بیشتر به درخواست پزشک متخصص و جهت
اطمینان از سالمت جنین بود .در مطالعه شارمی و
همکاران ( %11/1 ،)2212موارد درخواست سونوگرافی
از طرف متخصص زنان بود که تقریباً نیمی از آنها
( )%42/3به دلیل تعیین جنسیت و  %41/1به منظور
بررسی سالمت جنین بود ( .)41در مطالعه جورجنس
( )1333در دانمارک  %25/3زنان باردار حداقل یک
سونوگرافی انجام داده بودند ( .)42استفاده از
سونوگرافی زمانی از نظر اخالقی توجیهپذیر است که

 پروین اسفندیاری نژاد و همكاران

موارد انطباق ضعیفی با دستورالعمل استاندارد کشوری
داشت .انصاری نیاکی و همکار ( )2223ارائه آموزش-
های مورد نیاز دوران بارداری را در  %54/4موارد طبق
برنامه استاندارد کشوری گزارش کردند ( .)13علت این
تفاوت ممکن است آگاهی ضعیف پرسنل بهداشتی از
اهمیت آموزشهای دوران بارداری باشد.
در مطالعه حاضر آموزش بهداشت فردی در سه ماهه
دوم و سوم بارداری در بیش از نیمی از موارد انجام
نشد .آموزش بهداشت روان نیز انطباق ضعیفی با
دستورالعمل استاندارد کشوری داشت .تحقیقات اخیر
نشان دادهاند که استرس ،اضطراب و افسردگی میتواند
بر چگونگی تکامل نوزاد مؤثر باشد ( ،)22اما نتایج
مطالعه حاضر حاکی از آن بود که بهداشت روان جزء
مواردی است که در مراکز بهداشتی درمانی توسط
گروههای بهداشتی مورد بررسی بسیار کم و یا اصالً
مورد توجه قرار نمیگیرد .تأکید بسیار کم بر مراقبت-
های روانی ممکن است به دلیل مشغله کاری و کثرت
مسئولیتهای کارکنان تیم درمانی و یا عدم آگاهی از
اهمیت آن باشد .این مسأله در مطالعات مشابه بررسی
نشده بود.
بررسی مشکالت جنسی زوجین از اجزاء اساسی
مراقبتهای بهداشتی میباشد و برقراری رابطه جنسی
در بارداری بدون رعایت اصول صحیح ،عوارضی را برای
مادر و جنین به دنبال دارد ( .)41در مطالعه ازگلی
( )2222نیز اکثر زنان باردار نگرش منفی نسبت به
روابط جنسی در بارداری داشتند ( .)45اغلب زنان
علیرغم احساس نیاز به مشاوره به خاطر شرم و حیا از
صحبت با پزشک خود در این زمینه خودداری میکنند.
بارتالس و همکاران ( )2222عنوان کرد که زنان باردار
اطالع کافی در خصوص فعالیت جنسی در این دوران
نداشته و اکثر آنها تمایل دارند که با مشاوره به آنها
کمک شود ( .)47در مطالعه حاضر در اکثر موارد به این
مسئله توجه نشد.

جلوگیری میکند و از طرفی پوسیدگی دندانها به
خاطر غفلت از بهداشت دهان و دندان طی بارداری
ایجاد میشود ( .)43در مطالعه حاضر در سه ماهه دوم
و سوم به ترتیب در  )%17/7( 113و  132نفر ()%57/3
اشارهای به آموزش بهداشت دهان و دندان نشد.
نتایج اکثر مطالعاتی که در خصوص آگاهیهای تغذیه-
ای زنان باردار صورت گرفته ،حاکی از آگاهی ضعیف
مادران باردار بوده و اینکه رژیمهای غذایی آنها تمام
نیازمندیهایشان را پوشش نمیدهد ( .)12الندرزو و
همکاران ( )2222نیز با انجام تحقیقی بر روی تغذیه
زنان باردار در بوستون نشان دادند که اکثریت زنان
باردار آگاهی ضعیفی در این زمینه دارند ( .)11در
مطالعه حاضر آموزش در مورد تغذیه وضعیت خوبی
داشت که مشابه مطالعه انصاری نیاکی و همکار بود
( .)13علت این مسئله ممکن است باال بودن آگاهی
زنان نسبت به اهمیت تغذیه در دوران بارداری باشد که
حتی در مواردی که پرسنل از آموزش مسائل تغذیهای
غفلت میکنند ،مادران در این مورد سؤال میکنند.
در مطالعه حاضر به ترتیب  )%17/5( 113و 33
( )%47/4نفر از زنان باردار از عالئم خطر بارداری در سه
ماهه دوم و سوم بارداری آگاه نشده بودند .آندریا نیز با
انجام مطالعهای در تانزانیا نتیجه گرفت که در %42
موارد به زنان باردار در این خصوص آموزشی داده نمی-
شود ( .)22که با مطالعه حاضر همخوانی داشت.
اثرات مفید ورزش بر سپری کردن یک بارداری بدون
عارضه اثبات شده میباشد .مهر و همکاران ()2225
معتقدند که ورزشهای هوازی با شدت متوسط و
داشتن فعالیت فیزیکی معمول طی بارداری میتواند از
فشارخون بارداری جلوگیری کند ( .)12از آنجا که
عملکرد زنان تحت تأثیر توصیههای پزشکی قرار دارد،
لذا پزشکان و ماماها باید در مراقبتهای بارداری در
خصوص ورزش و فواید آن اطالعات الزم را به مادران
بدهند .اما در مطالعه حاضر در اکثر موارد در این

آموزش بهداشت در جلوگیری از بیماریهای دهان و
دندان موثر میباشد ( .)42محققین آکادمی
پریدونتولوژی آمریکا معتقدند که سالمت دندان و لثهها
از عوارضی چون زایمان زودرس و کموزنی نوزاد

خصوص به مادران باردار آموزش داده نشده بود .در
مطالعه رحیمی ( )2223در تبریز مشخص شد که تنها
 %12از زنان در مورد لزوم انجام ورزش در بارداری
توصیه بهداشتی میشوند و اکثر زنان باردار در ایران
11

( )%1و عالئم زایمان تنها در  11نفر ( )%7/7در حد
کافی آموزش داده شده بود .در مورد واکسیناسیون و
مراقبت از نوزاد و اهمیت پیشگیری بعد از زایمان در
هیچ موردی آموزش داده نشد .در مطالعه انصاری نیاکی

تورش در ارائه خدمات بارداری اشاره کرد ،به این
ترتیب که پس از ارائه معرفینامه به مراکز و مطلع
شدن پرسنل از هدف انجام تحقیق ،ممکن بود پرسنل
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آگاهی ضعیفی نسبت به ورزش در بارداری دارند و اکثر
آنان در مورد لزوم انجام ورزش در بارداری مورد آموزش
و اطالعرسانی قرار نمیگیرند ( .)13در حالیکه در
انگلستان  %35از زنان حداقل یک بار طی بارداری به
انجام ورزش توصیه میشوند ( .)14علت این تفاوت
چشمگیر می تواند عادت نداشتن به ورزش در جامعه
باشد.
در مطالعه حاضر در مورد مسافرت در هر سه ماهه
هیچگونه آموزشی به زنان باردار داده نشده و همچنین
به آموزش در خصوص عدم استعمال و قرارگیری در
معرض دخانیات هم توجه خاصی نشده بود .همچنین
در خصوص معرفی و توصیه به شرکت در کالسهای
آموزشی توجه بسیار اندکی شده بود ،در حالی که از
فواید مهم شرکت در کالسهای آموزشی ،افزایش
خودباوری ،کاهش ترس از زایمان طبیعی و افزایش
آگاهی از خطرات بالقوه زایمان سزارین در برابر زایمان
طبیعی ،افزایش میل به شیردهی ،پیامدهای بهتر
بارداری و افزایش رضایت از زایمان طبیعی را میتوان
نام برد ( .)11میزان توصیه به شرکت در کالسهای
آموزشی در سایر مطالعات مورد بررسی قرار نگرفته بود.
در خصوص پاسخ به سؤاالت مادر در سه ماهه دوم و
سوم به ترتیب در  )%21/4( 42و  )%13( 37نفر در حد
کافی پاسخ داده شد .در مطالعه ساموئل نیز حدود %21
افراد بیان نمودند که بعد از پرسیدن سؤاالتشان از
پرسنل بهداشتی ،پاسخ کافی دریافت میکردند (.)15
در مطالعه حاضر اهمیت مراقبتها در اکثر موارد مورد
توجه قرار گرفته بود ،ولی در خصوص تأکید بر مراجعه
تعیین شده بعدی به ترتیب در سه ماهه دوم و سوم
بارداری در  )%34/2( 57و  )%1/1( 12نفر آموزشی داده
نشده بود .در مطالعه عزیززاده ( )2221در ایران یکی از
شایعترین علل نارضایتی زنان مربوط به عدم تأکید و
پیگیری کارکنان در مورد مراجعه به موقع بود ( .)17در
مطالعه حاضر در خصوص زایمان ایمن تنها در  2نفر

و همکار ( )2223نیز آمادگی برای زایمان و مراقبت از
نوزاد جزء مواردی بود که کمترین میزان آموزش را
داشتند ( )13که با مطالعه حاضر همخوانی داشت.
همراه بردن دفترچه به بیمارستان در  2نفر ( )%1و
شیردهی و اهمیت آن تنها در  14نفر ( )%7/1آموزش
کافی داده شد .در مطالعات مشابه این مسئله بررسی
نشده بود.
در مطالعه حاضر در مورد نحوه مصرف اسید فولیک در
سه ماهه دوم و سوم بارداری به ترتیب در )%35/7( 72
و  )%31/7( 72نفر هیچگونه آموزشی داده نشده بود ،در
حالیکه فقدان آگاهی از اهمیت اسیدفولیک شایعترین
علت عدم مصرف آن طی بارداری میباشد (.)12
همچنین در مورد نحوه مصرف آهن نیز در سه ماهه
دوم و سوم بارداری به ترتیب در  )%31/2( 53و 72
( )%31/7نفر آموزشی داده نشد .در خصوص توصیه به
مصرف مکملها در سه ماهه دوم و سوم در بیش از
نیمی از موارد انطباق ضعیف با دستورالعمل استاندارد
کشوری مشاهده شد .این موارد در مطالعات مشابه
بررسی نشده بود.
از نقاط قوت این مطالعه این بود که بهصورت مشاهده-
ای انجام شده و پژوهشگر ضمن حضور در مراکز به
مشاهده همزمان مراقبتهای بارداری ارائه شده
پرداخت .در حالی که مطالعات مشابه بهصورت گذشته-
نگر و با بررسی پروندهها انجام شدند .پیشنهاد میشود
در پژوهشهای بعدی علل عدم انطباق مراقبتهای
بارداری با دستورالعمل استاندارد کشوری ،رابطه بین
میزان انطباق مراقبتهای بارداری ارائه شده با نوع
مدرک تحصیلی ارائهدهندگان خدمات ،مقایسه میزان
انطباق مراقبتهای بارداری ارائه شده در مراکز آموزشی
و غیر آموزشی و میزان آگاهی پرسنل بهداشتی از موارد
موجود در دستورالعمل استاندارد کشوری مورد توجه
قرار گیرد.
از محدودیتهای مطالعه حاضر میتوان به وجود نوعی

،سعی در انجام مراقبتها بر اساس دستورالعمل کنند
.در حالیکه اقدامات معمول و الزم را انجام ندهند
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