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 پوست 3110

 یارائه شده در مراکز بهداشت یدوران باردار یزنان باردار از مراقبت ها تیرضا زانیم یبررس
 0900اهواز در سال  شاپورجندی یتابعه دانشگاه علوم پزشک یدرمان

 زاده یقیحق محمدحسین، یپوراندخت افشار، نجار شهناز نژاد*, یاریاسفند نیپروگان(: ) سندهینو
 مانیواحد مسجدسل یدانشگاه آزاد اسالمسازمان: 

 parvinesfandiarinezhad@yahoo.com پست الکترونیکی:
 

 یهامراقبتآن بر سالمتی مادران و تقدم پیشگیری بر درمان، ارتقای کیفیت  تأثیردوران بارداری و  یهامراقبتبا توجه به اهمیت : مقدمه

 باا هادفدوران بارداری ضروری است و بهبود کیفیت بدون توجه به نظرات استفاده کنندگان از خدمات امکان پذیر نیست لذا این تحقیق 

دوران بارداری ارائه شده در مراکز بهداشتی درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور  یهامراقبتزنان باردار از تعیین میزان رضایت 

 .اهواز انجام شد

یک ساوم از مراکاز بهداشاتی  نفر تعیین شد، 288در این مطالعه توصیفی که حجم نمونه آن با استفاده از مطالعات مشابه روش تحقیق: 

محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن سنجیده  نامهپرسشگردآوری اطالعات  ابزار تصادفی انتخاب شدند. طوربهدرمانی شهرستان اهواز 

 قرار گرفت. وتحلیلتجزیهمورد  08نسخه  SPSSبا آمار توصیفی و  هادادهشده بود و به روش مصاحبه با مادران تکمیل شد. 

درصاد از زناان از معطال شادن جهات  2/0درصد از زنان در خصوص رفت و آمد به مرکز بهداشتی درمانی مشکل نداشتند.  81/3نتایج: 

درصد از زمان صرف شده از طرف کارکنان جهت ارائه خدمت  8/8درصد از زنان از مکان ارائه خدمت و  6/0دریافت خدمت ناراضی بودند. 

درصد از برخورد پرسنل بسیار راضی بودناد.  22/8درصد از رعایت خلوت در زمان ارائه مراقبت رضایت نسبی داشتند.  63/2. ناراضی بودند

 درصد از بخش خصوصی نیز استفاده می کردند. 22/6هفته اول بارداری به مرکز بهداشت مراجعه کرده بودند و  01درصد در  22/3

دوران بارداری ارائه شده، الزم اسات تمهیاداتی توساط مسائولین  یهامراقبتضایت زنان باردار از جهت باال بردن ر: گیرینتیجهبحث و 

 ذیربط اندیشیده شود.

زنان تیرضا ،یمراقبت دوران باردار کلمات کلیدی:
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