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 عه مروریتاثیر مداخالت مشاوره ای بر اضهراب پس از زایمان تروماتیک: یک مهال

   ۳، آرزوعالیشاه۰، صغری خانی۰زین  حمزه گردشی

 گروه بهداشت باروری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشکده پرستاری مامایی نسیبه، ساری، ایران.-۰

 arezoalishah@gmail.com.دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی عضو کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری مامایی نسیبه، ساری، ایران-۳

: اختالالت افسردگی و اضطراب، شایعترین بیماری روانپزشکی در بعد از زایمان هستند.  تجربه زایمانی تروماتیک میتوانتد  هد مقدمه و 

اضتطراب پتس از    مادر را در خطر ایجاد اختالالت پس از زایمان، از جمله اضطراب قرار دهد. این مطالعه با هدف مروری برتاثیر مشاوره بر

 .زایمان در زایمان تروماتیک انجام یافته است

زایمتان تروماتیتک ،مشتاوره    ، هتای اضتطراب پتس از زایمتان    با کلید واژه  ی مروری نقلی استمطالعه حاضر که یک مطالعه :روش کار

 ۳۳پایگاه های اختصاصتی انجتام شتد.    در پایگاه های عمومی و جستجو،سالمت روانی مادران در دوران پس از زایمان ونقش حمایتی ماما،
مقالته  ۰۶مقاله حذف شد و در نهایتت  ۰۳مقاله استخراج گردید سپس با مطالعه خالصه مقاالت و با استفاده از فرم غربالگری کامل مقاالت 

 .داده ها از آن استخراج شدلیست شد، و 

اول:تاثیر مشاوره فردی وگروهی بر کاهش اضطراب پس از زایمان. طبقه اصلی سازماندهی شدند.طبقه  ۳: در این مطالعه نتایج در یافته ها

مطالعه بیان  ۶طبقه دوم:عدم تاثیرمشاوره مامابر اضطراب پس از زایمان. از این تعداد مطالعه لیست شده مربوط به مداخالت مشاوره ای، در 
 ۳رس پس از تروما در درازمدت می شودکه در پیگیتری  شده بود که مشاوره و حمایت در دوران بارداری و پس از زایمان موج  کاهش است
هفته پس از زایمان بود. در  ۳-۷ساعت پس از زایمان  و ۶۳ماه پس از زایمان بیشتر مشاهده شد. این مشاوره به صورت یک یا دوجلسه در 

کاهش داد؛ اما در میزان بتروز اضتطراب    مطالعه ارائه مشاوره توسط ماما در دوران پس از زایمان تروماتیک میزان استرس و افسردگی را ۳
ان تاثیری نداشت. در بقیه مطالعات بیان شد به علت اینکه زایمان تروماتیک را از عوامل موثر در بروز آسی  های روانی در دوره پس از زایم

 در زنان می دانند، پیشنهاد شد فرایند مشاوره پس از زایمان از موارد الزامی سیر درمان محسوب شود.

زایمان تروماتیک از عوامل موثر در بروز آسی  های روانی در دوره ی پس از زایمان در زنان می باشد. حمایت عاطفی ماما  نتیجه گیری:

 در دوران پس از زایمان، از بروز مشکالت عاطفی مادران جلوگیری می کند.

 اضطراب پس از زایمان، زایمان تروماتیک، مشاورهکلمات کلیدی: 
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