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بارداري با پیامدهاي نوزاديهاي دورانمراقبتکفایتارتباط شاخص

*3، صدیقه پاك سرشت 2فاطمه رافت ،  1زهرا بستانی خالصی:پژوهشگران

، مربی، دانشکده پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایراندانشجوي دکتراي بهداشت باروريگروه مامایی، )1
رانیرشت، االن،یگیدانشگاه علوم پزشک،ییدانشکده پرستاري و ماما،یمرب،ماماییگروه)2
یدانشگاه علوم پزشکدانشکده پرستاري و مامایی، مرکز تحقیقات بهداشت باروري،،موثر بر سالمتیعوامل اجتماعقاتیمرکز تحق، دانشیار، )ارتقاء سالمت زنان و بهداشت جامعه(گروه مامایی) 3
رانیارشت،الن،یگ

16/4/1392: تاریخ دریافت مقاله
28/8/1392: تاریخ پذیرش مقاله

چکیده
هاي متعددي جهت ارزیابی شاخص . گرددنوزاديتواند منجر به پیامدهاي نامطلوبهاي نامناسب و ناکافی در دوران بارداري می مراقبت :مقدمه

تر، شاخص تر و جامع گیري دقیق هاي جدید جهت اندازهیکی از این شاخص شود کههاي دوران بارداري بکار گرفته میکفایت مراقبت 
.می باشدهاي دوران بارداري سودمندي کفایت مراقبت 

. .می باشدبارداري با پیامدهاي نوزادي هاي دورانمراقبتکفایتاخصشهدف این مطالعه تعیین ارتباط :هدف
خانم باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی 205ن آروش کوهورت تاریخی بود که در از نوع تحلیلی و بهمطالعهاین:روش کار

طالعات مربوط به بار داري اابزار گرداوري داده ها پرسشنامه اي چهار قسمتی مشتمل بر اطالعات دموگرافیک، .شرکت داشتندشهرستان رشت
بر مبناي شاخص سودمندي کفایت در چهار گروه ویژه، کافی، متوسط و هامراقبت.بودتها شاخص کفایت مراقبواطالعات مربوط به نوزادفعلی،

شامل آزمون هاي مجذور کاي و و ازمون هاي آمار تحلیلی توصیفیآمارشاخص هاي ازاستفادهباگردآوريازپسهاداده.ندناکافی بررسی شد
..گرفتندقرارو تحلیلتجزیهمورداسپیرمن 

. )>05/0p(زردي نوزادي در گروه با مراقبت ناکافی مشاهده شدو نوزادتولدهنگامپایین وزن، بیشترین موارد زایمان زودرس، مرگ جنین:نتایج
.داري وجود نداشتمعنی تفاوت آماريهاي آمادگی زایمانگروه از نظر سن، اشتغال، تحصیالت، شاخص توده بدنی و شرکت در کالس چهاربین

.مشاهده نشدداري معنیاختالفنیز بارداري هاي دورانمراقبتکفایتگروهچهارتولد، درهنگامدرنوزادسردوروقدبین
این پژوهش ضمن ،در ایرانبرنامه مراقبتی بارداري کنونیبراساسبا توجه به اجراي برنامه کاهش تعداد مراجعات مادران باردار :نتیجه گیري

.ها  تاکید می نماید، بار دیگر بر انجام حداقل مراقبت پیامدهاي نوزاديهاي دوران بارداري بر کاهش ندي کفایت مراقبت سودمو تائید تاثیر 

بارداري، نوزادهاي دورانمراقبتکفایتشاخص،بارداريدورانمراقبت: کلید واژه ها

مقدمه
و صحیحاجرايبهبارداريدورانهايمراقبت

حاملگیحفظهدفباکهگرددمیطالقااصولیدقیق
روحیمطلوبپیامدهايوجسمیسالمتنظرازسالم
مراقبتکفایت.شودمیانجامخانوادهونوزادمادر،براي

ابتال به بارداري شاخص مهمی در پیش بینی هاي دوران
شاخص .نوزادان و مادران به شمار می آیدمرگ و میر

ز سیستم هایی است که یکی ا) kessner index(کسنر
بطور رایج جهت بررسی کفایت مراقبت هاي پره ناتال به 

در این شاخص، اطالعات حاصل از سه موضوع .کار می رود
که می شودثبت شده در گواهی تولد در نظر گرفته

مدت حاملگی، زمان اولین ویزیت مراقبت پره ناتال شامل
بودن دالیل ناکافی .می باشدو تعداد ویزیت ها

مراقبت هاي پره ناتال بر اساس گروههاي اجتماعی و 
. )1(سن و روش پرداخت هزینه ها متفاوت هستندنژادي،

شایع ترین دلیل عنوان عدم اطالع زنان از حاملگی خود
دومین .شده جهت تعداد کم مرافبت ها مطرح می گردد

براي شایع، فقدان امکانات مالی یا پوشش بیمه ايعلت
عدم امکان حضور به موقع این مراقبت ها و سومین عامل، 

.)2(جهت در یافت این مراقبت ها می باشد
یک موضوع مهم بهداشتینیز پیامدهاي نوزادي 

ومادرانمیرومرگمواردازبسیاري. شودمحسوب می
بانوزادانتولد وزودرستولدهاي،زائیمرده، آنهاجنین

دوراندرناکافیونامناسبهايمراقبتازناشیوزن کم،
ایندرالزمهايمراقبتبکارگیريباکهاستبارداري
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مشکالت آتیوعوارضاززیاديحدتاتوانمیخصوص،
شاخصایناستذکرالزم به.)3(کاستکودکاندر

کمیویژگیهايتنهاونکردهبررسیراخدماتکیفیت
مراقبتهاي امه جامعیک برن)4(می سنجدراهامراقبت

و یکپارچه ، قبل از تولد شامل رویکردي هماهنگ
- مراقبت هاي طبی و حمایت هاي روانی گیرنده بردر

قبل از حاملگی شروع ،در شرایط بهینهبوده و اجتماعی
هدف .)5(دمی یابو تا کل دوره قبل از زایمان ادامه شده

. )6(استنهایی این خدمات، حفظ سالمتی مادر و کودك 
تشخیص عوارض بارداري و موارد پرخطر، پیشگیري از

این موارد، به حداقل رساندن اضطراب و ترس همراه بروز 
و مرگ و میر در به بیماري زایمان، کاهش میزان ابتال 

کودك و مادر، آموزش اصول مراقبتی، تغذیه، بهداشت 
فردي و نیز بهسازي محیط براي مادر، از اجزاء اختصاصی 

چنانچه پیش از این نیز ذکر . )3(نامه می باشنداین بر
توجه به اهمیت سالمت مادران باردار منجر به گردید، 

).7(دسالمت نوزاد و در نهایت سالمت جامعه می گرد
ازبرخورداريدر مواردجنینمرگکلیمیزان

در موارد عدمتولد و1000در 7/2ناتال پرهمراقبت
تولد 1000در1/14دریافت مراقبتهاي بارداري

بامرتبطعواملبارابطهدریک بررسی. )8(می باشد
نتیجهدرنشان داد کهاکوادردر ناکافیبارداريمراقبتهاي

حاملگیوداخل رحمیمرگسقط،خطرناکافی،مراقبت
یزبرانتایج مطالعه. )9(می یابدافزایشرحمیخارج

(Briese)کهزنانیبیندردهدیمنشاننیزو همکاران
کاهشاند،شدهبرخورداربارداريدورانهاياز مراقبت

وزن وجودکمنوزادونارسنوزادتولددرتوجهیقابل
دادهنشانتحقیقاتیافته هاي بسیاري از ).10(استداشته
درموثرمداخلهیککافی،ناتالپرهکه مراقبتاست

بارداريهايقبتمراو استحاملگینتایججهت بهبود
بامرتبطعوارضکاهشومشاورهبرايراکافی فرصتی

دیگرطرفاز)11–13(نمایدمیراهمفنوزاد زایمان و
دادندنشانمطالعه خوددرهمکارانو(Khashu)خاشو

هاآنمورددرهاویزیتحامله اي که تعدادزنانرد
یانمادرابمقایسهدرپیامدهاي نوزادي کاهش یافته بود 

که مراقبتهاي کافی دوران بارداري را دریافت کرده بودند،
مطالعاتنتایجبهتوجهبا. )14(تفاوت معناداري نداشت

پیامدهاي برنقش مراقبتهاي بارداريزمینهدرموجود
آنبرمحققانمتناقض،وجود مطالعاتمقابلدرونوزادي
مراقبتایتکفارتباطمورددرتريدقیقبررسیتاشدند
بهداشتیمراکزدربارداري با پیامدهاي نوزاديدورانهاي

.انجام دهندشهر رشتدرمانی 
روش کار
از نوع تحلیلی و به روش کوهورت مطالعهاین
سال با 18-35شامل مادران پژوهشجامعه. تاریخی بود

مراکز بهکنندههفته مراجعه12سن حاملگی کمتر از 
جهت1390- 91سالدرهر رشت شدرمانیبهداشتی
براي .ندمراقبتهاي دوران بارداري بودخدماتدریافت

25تعیین حجم نمونه، ابتدا یک مطالعه مقدماتی بر روي 
هفته انجام شد، 12نفر از مادران با سن بارداري کمتر از 

براي بدست آوردن حجم نمونه از فرمول کوکران
(Cochrane)ب سطح معنادار استفاده شد که با احتسا

اي ، حجم نمونه05/0درصد و مقدار خطاي 95آماري 
با . دست آمدنفر براي شرکت در مطالعه به145شامل 

به دالیل درصد از نمونه ها 15توجه به احتمال ریزش 
شارکت در مطالعه حجم انصراف از مجابجایی منزل و 

ه نمونه ب13از این تعداد . نفر افزایش یافت218نمونه به
علت داشتن بیماري زمینه اي شامل فشار خون مزمن، 
دیابت شیرین و بیماریهاي کلیوي، قلبی، ریوي، خونی، 

ختم انتخابی حاملگی به علت پارگی زودرس و کبدي 
نمونه که 205در نهایت . کیسه آب از مطالعه خارج شدند

. مطالعه شدندوارد را دارا بودند، معیارهاي ورود به مطالعه 
فاقدقلو،تکشامل مادران با بارداريهاي ورود معیار 

موثر بر شده شناختهپزشکیوماماییمشکالتوبیماریها
ومادرسالمتوباردارينتایجبارداري،دورانوضعیت

. ي انجام شدامرحلهروش چندبه گیرينمونه. بودنوزاد 
از لحاظ رشتاول شهرمرحلهدرکهترتیب دینب

)غربوشرقمرکز،ب،وجنشمال، (حوزه5بهجغرافیایی 
یکجغرافیایی حوزه هرازبعدمرحلهدرشد،بنديتقسیم

و گردیدانتخابصورت تصادفیبهتی درمانیبهداشمرکز
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مراجعه کننده بهباردار تعداد زنانبهتوجهاز هر مرکز با 
برمبتنیودسترسدرروشبهگیرينمونه،آن مرکز

.شدانجامهدف
اي شامل چهار ابزار گرداوري داده ها پرسشنامه

اطالعات بخش اول شامل :بودسوال42قسمت و 
اطالعات مربوط به بارداري شامل ، بخش دومدموگرافیک

زایمان،تعدادبارداري،تعدادبارداري،اولینسن(فعلی
زایمانبازمانیفاصلهزنده،فرزندانتعدادسقط،تعداد

دورانهايمراقبتتعدادفعلی،یحاملگقبلی، سن
بخش سوم . بود)اولین مراقبتدرسن حاملگیوبارداري

زمان زایمان، قد و دور سر نوزاد،(اطالعات مربوط به نوزاد
، مرگمحدودیت رشد جنینی، دیسترس تنفسی، آپگار

بخش چهارم  شامل و) و وزن هنگام تولد نوزادانجنین
مامی اطالعات مربوط به ت.بودشاخص کفایت مراقبتها 

پس از. نوزاد توسط پژوهشگر جمع آوري گردید
مشاوره با اعضاي تیم تحقیق،ومتخصصیننظرخواهی از

جهت.تتغییرات الزمه در ابزار مورد توجه قرار گرف
انتخابعبارات اطمینان از اینکه مهم ترین و صحیح ترین 

شده است از شاخص نسبت روائی محتوا 
)CVR(Content Validity Ratioبراي اطمینان از و

ابزار به بهترین نحو جهت اندازه گیري محتوا عبارات اینکه 
طراحی شده از شاخص روائی محتوا

)CVI(Content Validity Indexتعیین . استفاده شد
هیئت علمی دانشگاهاساتیداز نفر10بر اساس نظر روایی

محاسبه CVRمیزان وشد انجام نگیالپزشکیموعل
نتایج . که موید روایی ابزار بودبود 62/0بزرگتر از هشد

، عبارت58در مورد هر یک ازCVIحاصل از بررسی
دارند79/0نمره باالتر ازعبارت42حاکی از آن بود که 

79/0نمره بین عبارت3لذا مناسب تشخیص داده شدند، 
آنها به اصالح و بازنگري نمره ز ند که پس اداشت70/0تا 

عبارت 58عبارت از 45ارتقا یافت، لذا 79/0باالتر از
70/0کمتر از CVIنمره عبارت با13و حفظ گردید 

.حذف شدند
پس از انتخاب نمونه و اخذ رضایت از مادران داراي 

پرسشنامه ها توسط یک ماماي معیارهاي ورود به مطالعه، 

الزم به .در هر مرکز تکمیل شدمجرب و آموزش دیده 
خصوص نحوه تکمیل پرسشنامه ذکر است که در

زم به ماماي منتخب هر مرکز توسط هاي الآموزش 
شرحبهها نیزمراقبتکفایتشاخص.پژوهشگر داده شد

هايکفایت مراقبتشاخص،این: دگردیمحاسبهذیل
وهاشروع مراقبتماهحاملگی،سنبراساسرابارداري

زایمان،زمانویزیت تااولینازبارداريهايویزیتتعداد
وزنانتوصیه کالجبه(انتظارموردتعدادبامقایسهدر

سپسوهفته28تا ماههردرویزیتیک)آمریکازایمان
هفتههرآنازو بعدهفته36تاویزیتیکهفتهدوهر

ویژه، مراقبت هايدر قالب،)1(زایمانزمانتاویزیتیک
، مراقبت هاي متوسط و مراقبت هاي کافیمراقبت هاي 

.کندمیارزیابیناکافی 
استبارداريهايشامل مراقبتمراقبتهاي ویژه

درصد110هایشانویزیتتعدادشروع واولماه4طیکه
کافیمراقبتهاي.باشدمی شدهتعداد توصیهازبیشتریا

109تا80هاتویزیتعدادوشده شروع اولماه4طی
مراقبتهاي متوسط . شده می باشدتوصیهتعداددرصد

درصد50- 79هاویزیتتعدادوشده شروعاولماه4طی
ماه4ازو مراقبتهاي ناکافی بعداست توصیه شدهتعداد

می شدهتوصیهتعداددرصد50ازکمترشده واول شروع
،زایماننوع، زایمان زودرستمام اطالعات شامل.)1(باشد

اول پس از ساعت 24از بدو تولد تا وزن نوزاد، مرگ جنین
و زرديتولد و اطالعات مر بوط به ابتالي نوزاد به

توسط روز اول پس از تولد، 28تا دیسترس تنفسی
دوبار در (پژوهشگر و با پیگیري از طریق تماس تلفنی 

با والدین نوزاد و در صورت بستري، با حاضر شدن ) هفته
داده ها با استفاده .محل بستري کودك جمع آوري شددر

و با استفاده از ) 16نسخه (SPSSاز نرم افزار آماري 
و آمار ) فراوانی، میانگین(آمار توصیفیشاخص هاي 

مورد تحلیلی شامل آزمون هاي مجذور کاي و اسپیرمن 
05/0کمتر از pمیزان . تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

.گرفته شددار در نظرمعنی
یجنتا

انحراف معیارکه میانگین ودادنشانبررسیایننتایج
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%)1/75(نفر154.استسال 64/25±58/5باردار سن مادران 
نفر 124زیر دیپلم، %) 3/9(نفر 19. بودندنخست زا 

داراي تحصیالت %) 2/30(نفر 62دیپلم و %) 4/60(
درصد 8/46و پسر نوزادان در صد2/53. دانشگاهی بودند

.بودندآنها دختر
نوزاد زنده متولد 202زایمان انجام شده 205از 

شدند که شاخصهاي رشد آنان در این مطالعه تحت بررسی 
میانگین شاخصهاي رشدي اندازه گرفته در بدو . قرار گرفت

تولد در کل نوزادان مورد مطالعه شامل قد، وزن و دور سر 
سانتی متر 5/34گرم و 3012سانتی متر، 5/49به ترتیب 

.بود
مادر مورد مطالعه در این پژوهش،205از 

مراقبت ) %18(نفر37مراقبت ناکافی، ) %2/31(نفر64
) %9/5(نفر 12مراقبت کافی، ) %9/44(نفر92متوسط، 

بر اساس طبقات .مراقبت ویژه را دریافت کرده بودند
زان شاخص سودمندي کفایت مراقبت، در این مطالعه می

مراقبت کافی بیشترین موارد مراقبت مادران مورد پژوهش 
.را بخود اختصاص داده بود

بابارداريهاي دورانمراقبتکفایتشاخصبین
وجود داشتداريمعنیارتباطنوزاد،تولدهنگاموزن

)003/0p مراقبت شاخص که در افراد باطوريبه،)>
ن موارد نوع بیشتری.بودیافتهافزایشنیزنوزادکافی، وزن

، زایمان زودرس %)4/48(نفر31زایمان به روش سزارین  
وزن پایین ، %)6/4(نفر 3، مرگ جنین%)7/29(نفر 19

زردي ، %)75(نفر 48)  گرم2500کمتر از (هنگام تولد 
نفر 12، دیسترس تنفسی نوزاد %)1/28(نفر 18نوزادي 

آزمون. شاهده شددر گروه با مراقبت ناکافی  م) 8/18%(
زایمان بین راداريمعنیارتباطکايمجذورآماري

01/0P(زودرس 01/0p(مرگ جنین، )> وزن پایین ، )>
01/0p(هنگام تولد و)p>01/0(زردي نوزادي ، )>

اما بارداري نشان دادهاي دورانمراقبتکفایتشاخص
کفایتشاخصونوع زایمان و تنفسیدیسترسبین متغیر

ارتباط آماري معنادار بارداري هاي دورانمراقبت
).1شمارهجدول(نبود

هنگامدرنوزادسردوروقدبینحاضرمطالعهدر

اختالفبارداريهاي دورانمراقبتکفایتچهارگروهتولد، در

رمنـاسپیگی ـب همبستـضری.ود نداشتـوجداري یـمعن
Spearman's Correlatioدمعدهندهنشاننیز

شاخص کفایتبانوزادقدوسردورهمبستگی بین
زایماننوعباارتباطدر. بارداري بودهاي دورانمراقبت

زایمانترینکه بیششدمشخصحاضرمطالعهدر
هاي دورانمراقبتشاخص کفایتباافراددرطبیعی

)%4/67(نفر 62، کافی )%8/37(نفر 14متوسطبارداري 
.انجام شد) %6/66(نفر 8مراقبت ویژهو در 

یريگیجهبحث و نت
، میزان مراقبت ناکافی دادنتایج این مطالعه نشان

بیشترین درصد را در مادران مورد پژوهش به خود 
نتایج مطالعه حاضر با نتایج  تحقیق . اختصاص داده است

همسو )Krueger, Scholl)()15کروگر و شول
بارداري هاي دورانمراقبتایتکفبین شاخص.می باشد

گرچه مدت هاست . وجودداردبا پیامدهاي نوزادي رابطه
این حقیقت پذیرفته شده که مراقبت هاي دوران بارداري 
بر نتیجه بارداري تاثیر به سزایی دارد، اما اطالعات موجود 

ارتباط بارداري وهاي دورانمبنی برکفایت کمی مراقبت
همچنین. )9(نوزادي متناقض استآن پیامدهاي بارداي و

نها ناکافی آبارداري هايشاخص مراقبتکهمادرانیدر
میرومرگتولد،زمانکموزنموعد،ازپیشزایمانبود

(Mayer)مایرهکه از این نظر با مطالعبودبیشترجنین

(Mayer)اساس نتایج مطالعه مایر.)16(هم خوانی دارد

دریافتبارداريدوراندرکافیناهايمراقبتکهزنانی
نوزاديکنند، عالوه بر پیامدهاي بد بارداري ومی

دررابیشتريعملکرداختاللوسازمشکلموقعیتهاي
همچنین مطالعه .میکنندخانواده تجربهوخود

مادرانازکهنشان داد کودکانی(Freerksen)فریکسن
بهنسبتشوند،میدمتولبارداريمراقبت دورانفاقد

تحتبارداري،دورانآنها درمادرانکهآنهایی
هنگامکموزنشانساند،گرفتهقرارکافیهايمراقبت

معرضدربیشتربرابرپنجوسه برابر بیشتر بوده نها آتولد
میرومرگعللبررسیدر.)17(گیرندمیقرارمرگخطر
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وزنیکممرگ،علتبیشتریننیزآرژانتیندرشیرخواران
هاي مراقبتارائهعدمخطر،عاملبیشترینوتولدهنگام
از نظر محقق از آنجائیکه .)12(بودباردارمادرانبهکافی

رشد جنین وابسته به فراهم بودن مواد غذایی است
دوران بارداري هاي کافیمراقبتمادرانی که از 

ت برخوردارند با دریافت آموزشهاي تغذیه اي و دریاف
مکمل هاي تغذیه اي رایگان از مراکز بهداشتی درمانی 

نوزادانشان را به حداقل تولدوزنی هنگامکماحتمال 
دریافت تغذیه کافی و مورد نیاز از طرف دیگر. می رسانند

مادر، میزان مرگ و میر جنین را به مقدار قابل توجهی 
.می دهدکاهش 

راداريعنیمارتباطکايمجذورآماريآزمون
هاي دورانمراقبتکفایتشاخصوزایمان زودرس بین 

زایمان زودرس عامل حدود دو سوم . بارداري نشان داد
براساس جدیدترین. نوزادي می باشددوران مرگ و میر 
کل بارداري ها به صورت زایماندرصد 8/11آمارها، حدود

ان از عوارض کوتاه مدت زایم.)10(زودرس خاتمه می یابند
زودرس در نوزادان متولد شده، بیماري غشاء هیالن و 
خونریزي داخل بطنی می باشد و از عوارض درازمدت آن، 

می توان نام را اختالالت تکامل عصبی و راههاي هوایی 
و همکاران در (Kogan)مطالعه کوگان نتایج )1(برد

می ناکافیبارداري هاي دورانکه مراقبتنشان دادامریکا 
از نظر . )18(گرددافزایش خطر زایمان زودرس موجب تواند 

محقق نیز با توجه به اینکه در مراقبتهاي دقیق دوران 
بارداري مادر آموزشهاي الزم در خصوص عالئم زایمان 
زودرس و نحوه برخورد با آن را دریافت می دارد احتمال 
زایمان زودرس بدلیل مراجعه سریع مادر در صورت بروز 

.مات بهنگام کاهش می یابدعالیم و اقدا
طوربهنوزادوزن هنگام تولددر مطالعه حاضر

بارداري هاي دورانمراقبتکفایتتأثیرتحتداريمعنی
و(Greg)از مطالعه گرگآمدهبدستنتایجکه بابود

چشمگیرهايپیشرفتوجودبا. )19(مشابه استهمکاران 
حدودساالنهامریکا،متحدهالتاایدرپزشکیفناوريدر
وزنهامرگاینعمدهعلتکهمیرندمیکودكهزار30
دورانضعیفهايمراقبتازکهاستتولدهنگامکم

کايمجذورآماريآزمون).13(شودمیناشیبارداري
کفایتشاخصوزایمانبین نوعراداريمعنیارتباط

نتایجچنینهم. نشان ندادبارداري هاي دورانمراقبت
بین متغیرکهاستآندهندهنشانحاضرالعهمط

هايمراقبتبا شاخص کفایتنوزادتنفسیدیسترس
کهوجود نداردداريمعنیآماريالفتبارداري اخدوران

Greg)گرگ و)18((Kogan)مطالعات کوگان نتایج با

نظر محقق از مهمترین عوامل موثر از.داردخوانیهم)19(
، زایمان زودرس تنفسیدیسترسه سندرم بر ابتالي نوزاد ب

در این مطالعه به دلیل اختالف کم می باشد و احتماال 
بین گروههاي دریافت کننده مراقبت تعداد زایمان زودرس 

دورانناکافی هاي مراقبتویژه، متوسط و کافی با گروه 
معنی دار ) نوزادتنفسیدیسترس(این متغیر بارداري 

.نشده است
کفایتاهمیت شاخصژوهش،پایننتایج

شاخصعنوانبهرابارداري مادرهاي دورانمراقبت
ز حیطه هاي بهداشتی دوران نوزاديمهمی در برخی ا

ناکافی بودن این شاخصباکهطوريبهنشان می دهد
راتولدهنگامدرنوزادکموزنبد نوزادي مانندپیامدهاي

سودمنديامر،اینگرفتننظربا در. خواهیم داشت
همچنینبارداري وهاي دورانمراقبتکفایتشاخص
در مراقبتهايبهداشتوتغذیههايهمشاورآموزش،

کارکنان ماماییمیانایندر.بارداري پررنگتر می شود
.دارندعهده برمادرانسالمتحفظدرراسنگینیوظیفه

رسی به بخش خصوصی تنها به مادران بدلیل عدم دست
مراکز بهداشتی درمانی دولتی جهت ده بهمراجعه کنن

ري بسنده گردید که از محدودیتهاي مراقبتهاي دوران باردا
.این مطالعه می باشد

یتشکر و قدردان
از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن، 

این طرح ما کارکنان محترم مراکز بهداشتی درمانی که در
.ددرا یاري نمودند تشکر و قدردانی می گر
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توزیع فراوانی پیامدهاي نوزادي برحسب شاخص کفایت مراقبتهاي دوران بارداري):1(شماره جدول

مراقبتهايکفایت شاخص
دوران بارداري 

پیامدهاي نوزادي

*طح معنی داريسناکافیمتوسطکافیویژه

)درصد(تعداد)درصد(تعداد)درصد(تعداد)درصد(تعداد

طبیعینوع زایمان
سزارین

8)6/66(
4)3/33(

62)4/67(
30)3/32(

14)8/37(
23)2/62(

33)6/51(
31)4/48(13/0p<

داردزایمان زودرس
ندارد

3)25(
9)75(

1)0/1(
91)9/98(

8)6/21(
29)4/78(

19)7/29(
45)3/70(01/0p<

داردمرگ جنین
ندارد

-
12)100(

-
92)100(

-
37)100(

3)6/4(
61)4/95(01/0p<

هنگام تولد ) ≥2500( پایینوزن
نوزاد

بلی
خیر

4)4/33(
8)6/66(

8)7/8(
84)3/91(

9)3/24(
28)7/75(

48)75(
16)25(

01/0<p

داردزردي
ندارد

7)3/58(
5)7/41(

21)9/22(
71)1/77(

9)3/24(
28)7/75(

18)1/28(
46)9/71(01/0<p

دارددیسترس تنفسی
ندارد

-
12)100(

2)2/2(
90)8/97(

8)7/21(
29)3/78(

12)8/18(
52)2/81(3/0p<

مجذور کايآزمون *
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Relationship between adequacy of prenatal care utilization
index and neonatal outcomes
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Abstract
Introduction: Inadequate and improper prenatal care may result in adverse neonatal outcomes.
Various are implemented to evaluate the adequacy of prenatal care; one of the new indices for
accurate and comprehensive measurement is adequacy of prenatal care utilization index.
Objective: The aim of this study is to determine the adequacy of prenatal care and its relationship
with neonatal outcomes.
Methods: This analytic historical cohort study was performed on 205 pregnant women referring to
health centers in Rasht city. Data gathering instrument consisted of a four part questionnaire
covering demographic data, data related to current pregnancy, data related to neonate and adequacy
of prenatal care utilization index. Care was classified in four groups: intensive, adequate, moderate
and inadequate. Data were analyzed using by descriptive statistics and, Chi-square and Spearman's
correlation coefficients.
Results: Most cases of preterm birth, fetal death, low birth weight, neonatal jaundice was in the
group with inadequate prenatal care (p<0.05). There was no significant difference in four groups as
regard to age, employment, education, body mass index and attendance of childbirth preparation
classes. There was no significant difference found in four groups between height and head
circumference at birth and adequacy of prenatal care.
Conclusion: In attention to implementation of reducing number of referrals of pregnant mothers
(based on Standardization Protocol for Mothers in Iran), this study, along with confirmation of
effect of adequacy of prenatal care on reduction of neonatal outcomes, once again emphasizes on
providing the minimum care (based on the National Protocol).

Keywords: Prenatal care, Adequacy of prenatal care utilization index, Neonate
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