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هاي وابسته کیفیت ارائه مراقبت به نوزاد سالم در زایمان طبیعی و سزارین در بیمارستانبررسی 
به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 

4، دکتر شهناز ترك زهرانی3، دکتر حمید علوي2مرضیه یداللهی فارسانی، 1دکتر فرشته راستی بروجنی

بهشتی،شهیددرمانیبهداشتیخدماتوپزشکیعلومدانشگاهکمیته تحقیقات بهداشت باروري،تخصصیياپزشک عمومی، دانشجوي دکتر.1
تهران، ایران.

شهرکرد، ایران.پزشکیعلومدانشگاه،ماماییکارشناسی ارشد.2

.ایرانتهران،. دانشیار، گروه آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی،3

تهران، ایران.بهشتی،شهیددرمانیبهداشتیخدماتوپزشکیعلومدانشگاهمامایی و بهداشت باروري،گروهمربی،.4

چکیده

و کاهش مرگ و میر یکیفیت مراقبت ها و خدمات ارائه شده به نوزاد در ساعات اولیه تولد تاثیر فراوانی  بر سالمت:هدفوسابقه
نقاط مشخص کردنودر زایمان هاي طبیعی و سزارینارایه این مراقبت هاارزیابی کیفیت مطالعه هدف از این . نوزادان دارد

هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی برنامه ریزي در جهت رفع آن ها در بیمارستانتسهیل در راستاي ضعف ارایه این خدمات و 
شهرکرد می باشد.

از طریق مشاهده و با استفاده از چک طبیعی)،178سزارین و 104نوزاد سالم ترم (282این مطالعه توصیفی، برروي روش بررسی: 
حیطه است که نمره درصد تطابق با 9سوال در 50این چک لیست داراي لیست ارزیابی کیفیت مراقبت نوزاد سالم انجام شد. 

استاندارد (کیفیت) را در کل و در هر حیطه بیان می نماید. 

درصد و اختالف بین 4/56و سزارین 4/59درصد و در زایمان طبیعی 3/58نمره درصد تطابق با استاندارد در کل میانگین: هایافته
شروع تغذیه با شیر مادر در ساعت بعد از زایمان،مدت زمان تماس پوست با پوست نوزاد و مادر . )>0.05p(دو گروه معنادار بود

در دو گروه اختالف معناداري داشت. در هر دو گروه ات حمایتی تغذیه با شیر مادر اقدامات فوري جهت احیاء، خدم،اول
100درصد) و بیشترین نمره مربوط به واکسیناسیون (39از هیپوترمی( کمترین نمره تطابق با استاندارد در مراقبت جلوگیري

درصد) گزارش شد.

در زایمان هاي سزارین پایین تر مورد بررسیبه نوزاد سالم در بیمارستانهاي کیفیت ارائه مراقبت این مطالعهطبق نتایج: گیرينتیجه
بیشتر در رابطه با هايبا توجه به اهمیت این مراقبت ها در پیشگیري از عوارض نوزادي، انجام بررسی؛از زایمان هاي طبیعی است

می شود.اقبت ها پیشنهادعلل پایین بودن کیفیت بویژه در زایمان سزارین و راههاي بهبود کیفیت مر

.، سزارینواژینالکیفیت مراقبت، نوزاد سالم، زایمان واژگان کلیدي: 
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