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انی 3999  سخن

 منیا یدر ارتقاء باردار یاز باردار شینقش مشاوره پ
 انجذاب بهناز، یرشمسیزهرا م، یافتخار فتانه نژاد*, یمرتضو محدثه الساداتگان(: ) سندهینو

 زدی یصدوق دیشه یعلوم پزشک دانشگاهسازمان: 

 enjezabbehnaz@yahoo.com پست الکترونیکی:

 

دارناد در ایان زماان شناساایی  تاأثیرمشاوره قبل از بارداری طب پیشگیری در مامایی است تمام عواملی که روی نتیجه حاملگی : مقدمه

. امروزه در بیشتر جوامع به مشااوره قبال از باارداری توجاه ویاژه ای شودمیشوند و با بیمار راجع به عوامل خطرساز حاملگی صحبت می

جدی مورد توجه عامه مردم قرار نگرفتاه اسات،  صورتبه. در ایران نیز علیرغم تدوین این برنامه در خدمات بهداشت باروری هنوز شودمی

 .باشدمیناسایی شرایط پرخطر جهت بارداری مراقبت قبل از بارداری در ش شدهانجامهدف از این مطالعه بررسی نتایج موارد 

درماانی -مرکاز بهداشاتی 6بهداشتی مراقبت قبل از بارداری در  پرونده 011این مطالعه توصیفی به روش مقطعی بر روی روش تحقیق: 

 آنالیزشد. SPSS افزارنرمو توسط  آوریجمعشهر یزد انجام گردید. اطالعات از پرونده های بهداشتی افراد 

ساابقه  %80آنان ساابقه باارداری نداشاتند،  %36نه دار بودند. درصد خا 86، 8/68، 66/86 ± 06/6 موردبررسیمیانگین سن زنان نتایج: 

افراد دارای اضافه وزن و  %66و  درصد افراد دارای وزن طبیعی بوده 28یکبار سقط داشته اند، در بررسی عوامل خطر پیش از بارداری، تنها 

افراد فاصله با حاملگی قبلی کمتار از  %6سر داشتند و باهمنسبت خویشاوندی  %86افراد دارای مشکالت دندانی بودند.  %66یا چاق بودند. 

سازارین و شاکمی )جراحی  افراد سابقه %31سابقه بارداری ناموفق داشتند. %3سابقه مرده زایی و  %0سابقه نوزاد ناهنجار،  %8سال بود.  3

 %01آنمی،  %3، 011قند خون ناشتای باالی  %00بود.  %6آپاندکتومی( داشته و شایعترین بیماری فعلی افراد مشکالت تیروئیدی با شیوع 

 + بودند.Hbs Agافراد  %8سر ارهاش منفی بودند، همچنین باهمخانم ارهاش مثبت  %6و  غیرطبیعیکامل ادرار 

و بار اسااس نتاایج  شاودمیپیشگیری از پیامدهای نامطلوب بارداری یکی از اهداف مهم بهداشت باروری محساوب : یگیرنتیجهبحث و 

حداقل یک مورد از عوامل خطری که فرد را نیازمند توجهاات خااص قبال از باارداری مای  موردبررسیدر این مطالعه، افراد  آمدهدستبه

افزایش شانس بارداری ایمن و تولد کودکاان ساالم  منظوربهپیش از بارداری  یهامراقبتلزوم انجام  گربیاننماید، داشته اند. لذا این نتایج 

 .باشدمی

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