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  مادران نوزادان نارس بستري افسردگی اضطراب، تاثیر مراقبت خانواده محور بر میزان استرس،

 4، دکتر احسان کاظم نژاد لیلی3، شادمان رضا ماسوله2، مینومیترا چهرزاد1سولماز پورخانی بوساري

  ایران رشت ، دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت  اري کودکان ،کارشناس ارشد پرست.1
 ایران رشت ، دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت  عضو هیئت علمی ،/ مربی.2
 ایران رشت ، دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،، ر بر سالمت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موث عضو هیئت علمی ،/ مربی .3
  ایران رشت ، دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت  عضو هیئت علمی ، دانشیار آمار حیاتی،. 4
  

دین بوده و می تواند منجر به تولد نوزاد نارس و بستري شدن وي در بیمارستان اتفاقی استرس آور براي وال :و هدفمقدمه 

یکی از راه هاي کاهش .احساس ناتوانی ، استرس و متعاقبا احساس اضطراب  و افسردگی به ویژه در مادران این نوزادان شود

مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر مراقبت خانواده محور بر میزان . این عالیم ارائه مراقبت خانواده محور به مادران می باشد

  .رس،اضطراب،افسرگی مادران داراي نوزاد نارس بستري در بخش هاي نوزادان انجام گردیداست

نفر از مادران داراي نوزاد نارس بستري در بخش هاي نوزادان مراکز آموزشی درمانی  80در این مطالعه نیمه تجربی :روش کار

براي گروه .نفره کنترل و مداخله قرار گرفتند 40رشت به روش تدریجی نمونه گیري و در دو گروه )س(شهریور و الزهرا 17

مداخله مراقبت خانواده محور براساس پروتکل تدوین شده، ارائه و گروه کنترل مراقبت هاي روتین بخش را دریافت 

براي سنجش و مقایسه  استرس ، اضطراب و افسردگی    DASS-21 جهت تعیین تاثیر مراقبت خانواده محور از ابزار.نمودند

 اطالعات با استفاده از نرم افزار. روز بعد و حین ترخیص استفاده شد4ان دو گروه در سه مرحله بدو شروع مراقبت از نوزاد، مادر

 SPSS و آزمون هاي آماري توصیفی و استنباطی تجریه و تحلیل شد 21ورژن.  

ترل و مداخله از نظر وجود اضطراب، یافته ها نشان داد قبل از مداخله تفاوت آماري معنی داري بین دو گروه کن :نتایج

و  ،)=009/0P(، استرس)=001/0P(روز پس از مداخله بین شدت اضطراب 4در حالیکه .استرس ، افسردگی نبود

همچنین حین ترخیص نوزاد . مادران دو گروه کنترل ومداخله ، تفاوت آماري معنی دار مشاهده شد ،)=003/0P(افسردگی

مادران در دو گروه کنترل و مداخله ،  )=P 001/0( و افسردگی )=P 001/0( ، استرس )=P 001/0( بین شدت اضطراب

  .تفاوت آماري معنی دار مشاهده شد

ارائه مراقبت خانواده محور در بهبود مشکالت عاطفی مادران نوزادان نارس بستري از قبیل اضطراب، استرس و  :نتیجه گیري

  .افسرگی موثر می باشد

  اضطراب،افسردگی استرس، خانواده، نوزادان نارس، مادران، :کلید واژه
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