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 یک مقاله مروری  چگونه می توان انتخاب آگاهانه مادران باردار را در غربالگری قبل از تولد ارتقا بخشید

                               (سیده اعظم صالحی*                                                    2( دکتر زهره شاه حسینی  1نویسندگان:

  ، ایران.ساری، مازندران، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بهداشت باروری و ماماییر گروه . استادیا1

دانشگاه علوم عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، ، دانشکده پرستاری و مامایی، . دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی2

  ، ایران.ساری، مازندران پزشکی

 چکیده

: انتخاب آگاهانه یکی از ملزومات برنامه های غربالگری قبل از تولد می باشد. که بر مبنای اطالعات کافی، مرتبط و زمینه و هدف

بل از ق سازگار با ارزش های دریافت کنندگان خدمات غربالگری قبل از تولد تعریف می شود. با وجود پیچیدگی تست های غربالگری

تولد و هم چنین زمان محدود برای ارائه مشاوره می بایست مادران باردار از ماهیت و هدف غربالگری قبل از تولد اطالع داشته باشند 

و سپس به قبول یا رد برنامه های غربالگری بپردازند. کم بودن اطالعات در این زمینه موجب افزایش اضطراب و نگرانی مادران می 

طالعه مروری با هدف شناسایی عوامل موثر بر ارتقاء انتخاب آگاهانه مادران باردار در مورد غربالگری قبل از تولد انجام شود. این م

 شده است.

 ,Pubmed, PsychInfo, ,Chochrane Library  GoogleScholarاین مطالعه مروری با جستجو در پایگاههای   روش کار:

Science Direct, , Magiran  شد. با استفاده از کلمات کلیدی غریالگری قبل از تولد، انتخاب آگاهانه، روش های غریالگری انجام

 35 مقاله جستجو شد که در نهایت از داده های 14انتخاب شدند. در مجموع  2111تا  2111قبل از تولد، مقاالت مرتبط را از سال 

 مقاله استفاده شد.

ارزش ها و نگرش زیر طبقه مشتمل بر: عوامل فردی)   1طبقه کلی و  2اندهی مطالب در نتایج مرور مقاالت منجر به سازم نتایج:

آگاهی مراقبین بهداشتی، برقراری ارتباط با مراجعین، حمایت های اجتماعی ( و عوامل سازمانی)  های مراجعین ، اطالعات مراجعین

 لگری قبل از تولد شده است. ( موثر در انتخاب آگاهانه مادران باردار در مورد غربا از مراجعین

 –انتخاب آگاهانه در زمینه غربالگری قبل از تولد مدت طوالنی است که از جنبه های ضروری ارائه خدمات بهداشتی  نتیجه گیری:

الدین وبا توجه به پایه های اصلی انتخاب آگاهانه که شامل اطالعات، فهم و انتخاب آگاهانه هستند، درمانی در نظر گرفته شده است. 

باید اطالعات صحیح و جامعی را از مراقبین خدمات بهداشتی درمانی دریافت کنند و سپس با توجه به ارزش ها ی شخصی و عقاید 

 مذهبی خود به رد یا قبول برنامه های غربالگری بپردازند. 

 غریالگری قبل از تولد، انتخاب آگاهانه، روش های غریالگری قبل از تولد : کلمات کلیدی
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