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انی 3900  سخن

از  زدیمنتخب شهر  یدرمان-یدر مراکز بهداشت یردهیارائه خدمات مشاوره ش تیوضع یبررس

 09مراکز در سال  نیبه ا کنندهمراجعه ردهیمادران ش دگاهید
 بهناز انجذاب، یمحمد آباد یدهقان مژگان، نژاد یمحدثه السادات مرتضو شاه آباد*, یافتخار فتانهگان(: ) سندهینو

 زدی یصدوق دیشه یپزشک علومدانشگاه سازمان: 

 eftekhary.fatane@gmail.com پست الکترونیکی:

 

یکای از مساائل اساسای در تاداوم شایردهی قلماداد  عنوانبهمشاوره صحیح سبب افزایش آگاهی و رضایت مادران شیرده بوده و : مقدمه

. باشادمیبا مادران از وظایف اساسی پرسنل بهداشتی در ارائه خدمات شیردهی  مؤثرو مشاوره صحیح و به موقع و برقراری ارتباط  شودمی

درماانی -به مراکاز بهداشاتی کنندهمراجعهبررسی وضعیت ارائه خدمات مشاوره شیردهی از دیدگاه مادران شیرده  منظوربهپژوهش حاضر 

 .انجام شد

درمانی شهر یزد -مرکز بهداشتی 3به  کنندهمراجعهشیرده  مادر 081این مطالعه توصیفی تحلیلی به روش مقطعی بر روی روش تحقیق: 

در یک مرحله توسط مادران شایرده  آوریجمعاستاندارد مشاوره شیردهی  نامهپرسش وسیلهبهانجام گردید. اطالعات  سال 8زیر با کودک 

 آنالیزشد. SPSSتکمیل و توسط 

درصد افراد دارای تحصیالت دیپلم و اکثرا خانه دار بودناد. میاانگین سان شایرخواران  68/8، 88/12 ± 6/66مادران میانگین سن نتایج: 

پرسنل بیمارساتان  آموزشدرصد در کالسهای آمادگی زایمان شرکت کرده و بیشترین منبع کسب اطالعات  06/2ماه بود،  6/28 ± 6/61

درصاد  38درصاد در وضاعیت ناامطلوب،  8/6یعنای  باود 02/86 ± 2/06بعد از زایمان بود. میانگین نمره ارائه خدمات مشاوره شیردهی 

 یت مطلوب ارائه خدمات مشاوره شیردهی قرار داشتند.درصد در وضع 23/6تاحدودی مطلوب و 

وضعیت ارائه خدمات مشاوره شیردهی نسبتا مطلوب بوده اما با توجه به اینکه بیشاترین  آمدهدستبهبر اساس نتایج : گیرینتیجهبحث و 

 منبع کسب اطالعات را دربیمارستان بعد از زایمان معرفی کرده اند، تفکیک اطالعات افراد از دو منبع مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان

 تالش بیشتر وجود دارد.دشوار بوده و برای رسیدن به کسب مطلوبیت کامل نیاز به 

زدی ،یدرمان-یمراکز بهداشت رده،یمادران ش ،یردهیمشاوره ش کلمات کلیدی:
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