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 پوست 3991

در مراکز  یبا استاندارد کشور شدهارائه یاز باردار شیپ یهامراقبتانطباق  زانیم یبررس
 09سال  شهر اهواز یدرمان یبهداشت

 زاده یقیحق محمدحسین، یعابد نیپرو، شهناز نجار نژاد*, یاحمد فاطمهگان(: ) سندهینو
 رازیش یعلوم پزشکدانشگاه سازمان: 

 ahmadi_776@yahoo.com پست الکترونیکی:
 

قبل از بارداری فرصتی برای بررسی شرایط قبال از حااملگی  یهامراقبتمشاوره پیش از بارداری طب پیشگیری در مامایی است. : مقدمه

پایش از باارداری باا اساتاندارد  یهاامراقبتتعیین میزان انطباق  با هدف. این مطالعه شودمیایجاد کرده و باعث بهبود سرانجام حاملگی 

 .کشوری در مراکز بهداشتی درمانی اهواز انجام شد

تصاادفی انتخااب  طوربهو در مراکز بهداشتی درمانی منتخب شهر اهواز که  0323وده که در سال مطالعه از نوع توصیفی بروش تحقیق: 

زن سنین باروری بودند که جهت دریافت خادمات بهداشاتی باه ایان مراکاز مراجعاه مای نمودناد.  382شدند، انجام شد. نمونه پژوهش 

هاای  لیساتچکدوران پیش از باارداری ارائاه شاده و تکمیال  یهامراقبتپژوهشگر ضمن حضور در مراکز منتخب، به مشاهده همزمان 

 شدند. وتحلیلتجزیهشده و با آمار توصیفی  02نسخه  SPSSآماری  افزارنرموارد  هادادهمربوطه و مصاحبه با زنان پرداخت. 

موارد انطباق متوسط و  %3/68عیف، در موارد انطباق ض %3/06پیش از بارداری در بخش شرح، در  یهامراقبتنتایج نشان داد ارائه نتایج: 

انطباق ضاعیف،  %6/38در بخش آزمایش ها و سونوگرافی،  شدهانجامموارد انطباق مطلوبی با استاندارد کشوری داشت. اقدامات  %6/63در 

موارد  %3/88معاینه، در در بخش  شدهانجامموارد انطباق مطلوبی با استاندارد کشوری داشت. اقدامات  %6/00انطباق متوسط و در  0/21%

در بخاش  شادهانجامموارد انطباق مطلوبی با استاندارد کشوری داشت. اقدامات  %8/1موارد انطباق متوسط و در  %2/06انطباق ضعیف، در 

شاوری ماوارد انطبااق مطلاوبی باا اساتاندارد ک %2/06موارد انطباق متوسط و در  %0/63موارد انطباق ضعیف، در  %3/68ایمن سازی، در 

ماوارد  %6/6موارد انطبااق متوساط و در  %8/03موارد انطباق ضعیف، در  %6/80و توصیه، در  آموزشدر بخش  شدهانجامداشت. اقدامات 

موارد با رعایت کامل  %80خوراند و مراقبت ویژه، در در بخش پس شدهانجاماقدامات  چنینهمانطباق مطلوبی با استاندارد کشوری داشت. 

زنان از  %2/86موارد هیچ گونه اقدامی صورت نگرفت.  %6/36موارد بدون رعایت اصول استاندارد انجام شد و در  %6/68استاندارد، در اصول 

 ناراضی بودند. %3/3رضایت نسبی داشتند و تنها  %2/00خدمات ارائه شده در مراکز رضایت کامل و 

و  باشادمیپیش از بارداری ارائه شده در بیشتر موارد در ساطح ضاعیف و متوساط دوران  یهامراقبتمیزان انطباق : گیرینتیجهبحث و 

 .باشدمیمطابق با استانداردهای کشوری نبوده، لذا نیاز به کنترل دقیق 

یدرمان یاستاندارد، مراکز بهداشت ،یاز باردار شیمراقبت پ کلمات کلیدی:
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