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هاي منتخب.اي کشوري در بیمارستاننوزاد سالم در اتاق زایمان، با استانداردهمعاینه فبزیکیتعیین میزان انطباق

2، سیامک ساعدي1فرح حوریجانی

چکیده: 

ها، از سالمتی هنگام تولد شوند و بسیاري از آنهفته متولد می37-42درصد نوزادان با سن جنینی 90- 95زمینه و هدف:

ي نوزادان، پس از تولد باید مورد با این حال، همهها انجام شود. هاي نوزاد سالم براي آنبرخوردارند و تنها الزم است مراقبت

معاینه و بررسی قرار گیرند، زیرا ممکن است در نگاه و بررسی کلی، مسایل و مشکالت، مورد توجه قرار نگیرند و در آینده بر 

و میر آن از نقطه نظر بهداشتی، ي نوزادي و مرگگذارند. با توجه به اهمیت دورهر نامطلوب بجارشد و تکامل نوزاد، تأثی

هاي بعد، الزم است از طریق ارتقاء کیفیت و کمیت مراقبت، اقتصادي، اجتماعی و نقش این دوره در سالمتی کودك در سال

اتاق زایمان با استاندارد هاي درن میزان ارزیابی نوزاد سالم بنابراین پژوهش حاضر به منظور  تعییاقدامات الزم صورت گیرد.

.کشوري انجام گرفت

انجام شد. نمونه هاي پژوهش 1392این پژوهش توصیفی مقطعی در زایشگاه هاي منتخب استان خوزستان طی سال روش:

استان خوزستان صورت گرفت.بیمارستان 15شهر و در مجموع در 12بررسی در نوزاد سالم تشکیل می دادند. 400را

ابزارگردآوري اطالعات در این پژوهش چک لیست مشاهدات و پرسشنامه بود.

نتایج نشان داد که اقدامات انجام شده در زمینه ارزیابی نوزاد سالم در اتاق زایمان، از نظر میزان انطباق با استاندارد یافته ها:

درصد موارد انطباق خوب داشت. 5/10درصد موارد انطباق متوسط و در 2/53درصد موارد انطباق ضعیف، در3/36کشوري در

بیمارستان  به صورت خوب 2بیمارستان به صورت متوسط و در8بیمارستان به صورت ضعیف، در 5همچنین این مراقبت در 

.ارائه شد

هایی ممکن است به دلیل تعداد زیاد زایمانعلت آنخوانی ندارد. نتایج ارزیابی ما با استانداردهاي کشوري، همنتیجه گیري:

انگاري پرسنل نسبت به این امر مهم، عدم آموزش ماماها، کمبود نیروي مامایی و حجم گیرد، سهلکه در هر شیفت صورت می

هاي کاري پرسنل اشاره کرد که باعث شده، ارزیابی نوزاد کمتر مد نظر قرار گیرد.زیاد شیفت

اتاق زایمان، نوزاد سالم، ارزیابی نوزاد، استانداردمراقبت، کلمات کلیدي:

نویسنده مسئول:کارشناس ارشد مامایی. دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز: ـ 1

farahhoorijani@yahoo.com      :09183739467تلفن
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مدرس دانشگاه هاي پیام نور، علمی کاربردي، بهزیستی، فرهنگ وهنر و ـ  کارشناس ارشد جامعه شناسی، 2

09183808219تلفن:    s_saedi58@yahoo.comمحقق طرح هاي پژوهشی 
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