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 که جان را فکرت آموختبه نام آن
 مقدمه

کننده از پیامدهای نامطلوب حاملگی که برای ی پیشگیریهای دوران بارداری و پس از زایمان تحت عنوان شیوهموضوع مراقبت
های دوره دهند که مراقبتگیرد. تحقیقات نشان میمیمیالدی مطرح شده، روز به روز مورد توجه بیشتری قرار  1902نخستین بار از سال 

های اضافی بر بارداری و پس از زایمان، مرگ و میر مادران و نوزادان را کاهش و منجر به افزایش سالمت آنان شده و از تحمیل هزینه
شود. گرچه ارائه ی اولیه محسوب میترین برنامه بهداشتی درماندوش نظام سالمت کاسته و بطور کلی یکی از ارزشمندترین و اقتصادی

ها و های بارداری در ایران سابقه طوالنی دارد ولی تا قبل از استقرار نظام شبکه، جمعیت محدود عمدتا شهری با مراجعه به درمانگاهمراقبت
داشت و درمان از اوائل دهه شدند. استقرار نظام شبکه بههای عمومی از این خدمات برخوردار میهای سرپایی بعضی از بیمارستانبخش
های دوران بارداری و پس از زایمان، تاثیر بسزایی را در کاهش مرگ و میر مادران و های کشور و افزایش مراقبتدر کل شهرستان 1360

-ردهای فوق نمیهای علمی و اجرایی اذهان خواهند داشت که دستاونظران، مدیران و کارشناسان حوزهنوزادان ایجاد نمود. اما اکثر صاحب
چشمگیر در بروز  رغم کاهشنقص بودن خدمات بارداری و پس از زایمان در نظام شبکه باشد. چرا که علیتواند به معنی کامل، جامع و بی

مطلوب عوارض مرتبط با بارداری و زایمان، هنوز هم شاهد مرگ مادران و نوزادانی هستیم که به دلیل عدم مراقبت و یا مراقبت ناکافی و نا
دارد که همواره همه شوند. واقعه تلخ و ناگوار فوق ما را بر آن میهای جدی و معلولیت دچار میدهند و یا با آسیبجان خود را از دست می

های دوران بارداری و پس از زایمان را به صورت دهنده خدمات سالمت، خصوصا مراقبتهای ارائههای بهداشتی درمانی سازمانمراقبت
-خدماتی با کیفیت مطلوبطریق ای متناسب را طراحی و اجرا نمائیم تا بدینمداخله ای ارزیابی و با شناسایی نقاط قوت و ضعف، برنامههدور

 های هدف ارائه گردد. به گروه هنگامتر یا بهتر تولید و در زمان مناسب
 دانشگاه 6خدوم و کارکنان  اجرایی و اساتید دانشگاهی و با همکاری مدیرانهای پیگیر جمعی از مدیران مطالعه حاضر که با تالش          

های دوران بارداری و پس از زایمان در سطح اول نظام شبکه ایران انجام گرفت، نتایجی را علوم پزشکی کشور به منظور ارزیابی مراقبت
برنامه ملی  15که یکی از با توجه به اینباشد. نیازمند به ارتقا میدهنده کمیت نسبتا قابل قبول و کیفیت نماید که عمدتا نشانمنعکس می

مندی از نتایج حاصله و های علوم پزشکی کشور با بهرهشایسته است دانشگاه باشدتحول بهداشت، ارتقای سالمت باروری و فرزندآوری می
، کاردانان کارشناسان ستاد شهرستانی و پزشکان، کارشناسان های موجود نسبت به آموزش و توانمندسازی مدیران واستفاده بهینه از ظرفیت

دهندگان خدمات سالمت در بهبود کمی و ای و هدایت ارائههای مستمر دورهاقدام و با تقویت و توسعه پایش حوزه بهداشتبهورزان  و
دانم از مولفین کتاب حاضر که با همت زم میهای دوران بارداری و پس از زایمان تالش مضاعفی به عمل آورند. در خاتمه الکیفی مراقبت

نمودند، تقدیر و تشکر نمایم. امید  را منتشرخود یک نمونه بارز پژوهش کاربردی را با جلب همکاری مراکز دانشگاهی انجام و نتایج آن 
های پشتیبان به منظور تحقق های مشترک پژوهشی بین مراکز دانشگاهی و ستاد این معاونت به عنوان پروژهاست طراحی و اجرای پروژه

 بیش از پیش توسعه یابد.  در حوزه بهداشتاهداف طرح تحول نظام سالمت 
 

 اکبر سیاریدکتر علی                                                                                                  
 معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی                                                                                                          
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  گزاریسپاس
اداره سالمت مادران دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشت طراحی و با مشارکت دانشگاه  پژوهش حاضر که توسط

های علوم پزشککی آذربایجکان غربیرارومیکهچ، چهکار محکال بختیاریرشکهر ککردچ،        معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل و همکاری
از معاونین محتکرم بهداشکتی، معاونکان     وسیلهبدین، شد اجرا 1394در پاییز همدان خراسان رضویرمشهدچ، گلستان، هرمزگانربندرعباسچ و 

های مکککور ککه در ایجکاد همکاهنگی بکا      محترم فنی و اجرایی، مدیر گروه و کارشناسان محترم بهداشت خانواده معاونت بهداشتی دانشگاه
مورد نیاز متحمل زحمکات فکراوان شکدند، از رئکیس محتکرم مرککز        ها، انتخاب مراکز بهداشتی درمانی مورد نظر، تامین تسهیالتشهرستان

های مکورد  بهداشت، مسئول و کارشناسان محترم بهداشت خانواده، مسئول، کارشناسان و بهورزان محترم مراکز بهداشتی درمانی شهرستان
ادران گروه هدف و در اختیار گکاشتن پرونکده  بخشی، تامین تسهیالت مورد نیاز، دعوت از ممطالعه به شرح جدول زیر که با هماهنگی درون

  .گرددمیها یاری نمودند تقدیر و تشکر آوری دادهخانوار، پرسشگران اعزامی را در جمع

یف
رد

 

دانشگاه 
 ها و مراکز بهداشتی درمانی مورد مطالعهشهرستان رابطین استانی منتخب
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آذربایجان 

غربی 
 رارومیهچ

فاطمه رضایی 
 لوکویجه

 رضاییآمینه 
 دکتر پریسا صدیق راد

 رانشکهر یپیچ، قولکونج ی، ککوک ی، تکولی،  قوشج، موانا، 6، شماره کخواهین دیشهرشهدا،  هیروما
چ بادآدیسکع ، صکفرزاده چ، خکوی رربکط،   کارخانه قنکد  ،قلعه تراش، 5، شماره 2، شماره 1رشماره 
گکوگ  ، 5رشکماره   بآاندویمچ، اولق ی،بهشت، هوره، هفتوانی، منتظری، بهشت دیشهر سلماس

 چتپه یسوگل، تپه
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چهار محال 

 بختیاری
 رشهر کردچ

رضوان رئیسی 
 دهکردی

 دکتر پوران خلفیان
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3 
خراسان 
 رضوی
 رمشهدچ

 دکتر میترا حسانی
 مینا احدی

 

آبکادچ،  لیخلآباد رلیخلچ، 2 چنارانر چنارانچ، بادآخیشر بروسکنچ، 2یشهرچ، تایباد رباخرزر باخرز
، 1 شکماره چ، سکرخس ر رشکتخوار ر رشکتخوار چ، 2رشکهری روسکتایی    درگکز چ، بادآچمن خواف ر
پستچ، قوچان میری، سنگ دیشهی، اعتبار دیشهر مانیفررویال شهرچ،  زیطرقبه شاندسنگرچ، 

ی، صکفار  دیشکه ، قلعه باالچ، مشکهد ر 1 شمارهآبادچ، کاشمر رنسیم رعچدالشهدایسی، نیامام خمر
   یچ،نجاتآباد، ، خلقنپاد یهاشم، 1ساختمان، کارمندان، 3شهری منطقه 

 گلستان 4
 مژگان باشقره

 فاطمه مشکوتی
 دکتر خدیجه کردی

چ، جوانیسک ر بندر ترکمن چ،ابنار العلوم ی،چن سبل، 2شماره ، 1شماره چ، آقال رازارتپهر زاد شهرآ
ککرد  چ، نیسکنگدو ، بکاد آفاضکل ر باد کتکول آیعلرخان ببین، دلندچ،  انیرامیچ، گره غربر بندرگز

رقکاروقیچ،   شکان یگمچ، 1 کشیگکال ر کشیگکال چ، بکاد آزیعز، 1رشماره  کاللهچ، 1رشهری  یکو
 ،1 گنبکد ر گنبکد ککاووس  یچ، رگیکفشک ، نیل، امیر آباد، ج4شماره ، 3 شماره، 1گرگان رشماره 

 چ2نودشتیمر نودشتیمچ، بادآیتق، بادآزابلی، قلسلطان، 3شماره 

 هرمزگان 5
 ربندرعباسچ

 دکتر حجت دادو
 مبارک آبادی آرزو

، سکورو ، فکارس  جیخل، دالشهدایسیچ، بندر عباس رتوحید، پرخار دیشه، ریبندر خمر ریبندر خم
، چکاه مسکلم، ارمکگ،    ادژنک  یقکادر  دیشهیی، رجا دیشهچ، بندر لنگه رباال نیگچی، حسن لنگ
ی، ذاککر  دیشهی، انماچ، قشم رااهلل خامنهتچ، رودان رآینیجائی، امان دیشهر بادآیحاجبستانهچ، 

 ، حکاجی خکادمی،  پکور عبکاس  دیشکه ی، عمرانک  دیشکه ء رمسکانچ، مینکاب ر ایخاتم االنب طبل،
 ییچ، راینص

 همدان 6
 معصومه قهرمانی
 دکتر شهال نوری

مهندس نوروزعلی 
 نوروزی

چ، رزن ررزن انیک الم، 1رشکهری   رکانیستو چ،زانحه، 6چ، بهار رشماره نیاج، 4اسدآباد رشماره 
، انقالب، 4رشماره  ریمالچ، انیو ،مانیفراجرایی،  2و  1رشماره  هنگآ رکبودچ، نیشاهنجر، 2

 همکدان چ، روزانیک ف، بکرزول ، 4، شکماره  گلشکن  1شکماره  ر نهاوندچ، بادآزمان، باد شاملوآحسن
 چگراچفای، مریانچ، نیامام خمی، امام هاد ،امام سجادرعچ ،رعچنیرالمومنیامر

های گنبد، بهداشت، مسئول و کارشناسان محترم بهداشت خانواده و سایر همکاران محترم شهرستانرئیس محترم مرکز همچنین از 
الت الزم جهت یقوچان، خواف، طرقبه، بندر لنگه و قشم که عالوه بر پشتیبانی معمول، نسبت به اقامت تیم پرسشگری و تامین تسه

 .گزاریممتحمل زحمات شدند سپاسها بیش از دیگران شهرستانجابجایی آنان به مراکز منتخب 
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از کارشناسان محترم اداره سالمت مادران که با ارائه نظرات ارزشمند به غنای مطالعه افزودند، از آقایان دکتر محمدعلی اژدری، 
معاونت  ها دکتر هدی محسنیان، دکتر خدیجه فالح از مدیران و مسئولین محترمزاده و خانممهندس حسین هدایتی، دکتر رحمت حبیب

های علوم پزشکی بابل که نسبت به تامین پرسشگران مجرب و تسهیالت مورد نیاز همکاری کردند و از آقای رحیم بهداشتی دانشگاه
کوشی ستودنی ها سادات حسینی سیدی و حمیده رمضانی از کارشناسان محترم بهداشت آن معاونت که با پشتکار و سختزاده و خانمملک

زاده که در ها تالش نمودند و از مسئول و کارشناسان محترم بهداشت خانواده خصوصا سرکار خانم پروین حسنجانهآوری داددر جمع
-ها به نرمپور شیروانی که در ورود دادهآموزش و راهنمایی پرسشگران از هیچ کوششی دریغ نکردند و همچنین از خانم سیده فاطمه نصراهلل

 گردد.  ها اقدام نمودند، صمیمانه تقدیر و تشکر میپرسشنامه افزار اکسل و سه مرحله بازبینی
های روزافزون همه مدیران و کارکنانی که در جهت تامین، حفظ و ارتقای سالمتی از خداوند متعال سالمتی، شایستگی و موفقیت

 اند، را خواستاریم.آحاد جامعه در تالش
 

 مولفین                                                                                                                                                       
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 فهرست مطالب

 صفحهعناوینمطالب
 های ثبتی در پرونده بهداشتی مادرانبررسی داده  بخش اول: 

 12 مقدمه
 12 روش انجام کار

 بارداریفصل اول: متغیرهای دموگرافیک موثر بر 
 16 مقدمه

 16 سن مادران و رابطه آن با بارداری
 17 سطح تحصیالت مادران و رابطه آن با بارداری

 18 شغل مادران و رابطه آن با بارداری
 19 مراقبت پیش از بارداری و اهمیت آن در ارتقای سالمت مادران و نوزادان

 20 تعداد و فواصل بارداری
 20 بارداریزایی در سقط و مرده

 24 پیشگیری از بارداری و بارداری استفاده از وسایل
 22 شهرنشینی و مشکالت ارائه خدمات سالمت 

 23 دسترسی به خدمات بارداری
 24 وضعیت اقتصادی و بارداری

 25 منابع
 فصل دوم: بررسی عوامل خطر در مادران باردار

 28 مقدمه
 28 وضعیت بارداری فعلی مادران 
 30 سوابق بارداری و زایمان قبلی 
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  مقدمه
يت از مادران در دوران بارداري، زايمان و پس از زايمان يكي از راهكارهاي موثر براي به ثمر رساندن بارداري سالم، افمراقبت با ك

گيري در هاي اخير نظام شبكه بهداشت و درمان نقش چشمدر دههشود. تامين سالمت و كاهش مرگ و مير مادران و نوزادان محسوب مي
ارائه خدمات بارداري و پس از زايمان ايفا نموده است. به موازات افزايش كمي  هاي دوران بارداري و پس از زايمانمراقبت افزايش پوشش

سالمت ايران قرار گرفت و براي تحقق آن، استانداردسازي خدمات را به جد مراقبت نظام  گذرانبهبود كيفيت خدمات مورد توجه سياست
اي اساتيد دانشگاهي و مجريان نظام شبكه بهداشت و درمان اداره سالمت مادران با برخورداري از خدمات مشاورهمورد پيگيري قرار دادند. 

آخرين نسخه نظران با چند بار بازبيني نسبت به استانداردسازي خدمات اقدام و تا بحال براساس پيشنهادات صاحب 1378كشور از سال 
 2هاي علوم پزشكي كشور ابالغ نمودند. با توجه به اينكه حداقل به دانشگاه 1393در سال  مراقبتيهاي فرم اصالحي را همراه با ويرايش

هاي ارزيابي مراقبتگذرد، اين مطالعه به منظور سال از ابالغ آخرين نسخه اصالحي استانداردهاي مراقبت بارداري و پس از زايمان مي
   هاي مراقبتي انجام گرفت.فرم صرفا در چارچوب آخرين ويرايش شبكه ايران دوران بارداري و پس از زايمان در سطح اول نظام

  
  روش انجام كار

 -49(زنان سنين باروري جامعه پژوهش  انجام گرفت. 1394در پاييز به صورت مقطعي كه  دتحليلي بو -اين مطالعه از نوع توصيفي
به سه گروه كم  ي كشورهاو تقسيم استان 1386-91هاي سال ايران طي مادران مرگ روند ملي بررسيبر اساس مطالعه بودند. سال)  10

چهارمحال (استان دو شامل اي تصادفي به صورت طبقهاستان  )، شش1نقشه شمارهخطر، داراي خطر متوسط و پرخطر مرگ مادران (
آذربايجان غربي و خراسان دو استان (، مورد مرگ مادر در يكصد هزار تولد زنده از مناطق كم خطر 15با كمتر از  )بختياري و همدان

مورد از مناطق پرخطر  25با مرگ باالي  )گلستان و هرمزگاندو استان (مورد مرگ از مناطق داراي خطر متوسط و  15-25با  )رضوي
جغرافيايي در سطح با لحاظ نمودن پراكندگي تا باشند غيرهمجوار هاي منتخب عالوه بر معيار فوق تصميم گرفته شد استان شدند.انتخاب 

باشد. را داشته به كل كشور قابليت تعميم بدين طريق نتايج حاصله  وپوشش داده شود هم هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور تفاوت
نتخب با در هر استان م. انتخاب شدندصرفا بر مبناي دو معيار ياد شده و به صورت كامال تصادفي ) 2 شماره (نقشهاستان مذكور  6بنابراين 

بهداشتي درماني شهري و مركز  24مادر،  383 حداقل بيني بررسي) و پيش=Z= ،5/0P= ،5 %d%95توجه به برآورد حجم نمونه (
پرونده  ،منتخب در مراكز بهداشتي درمانيشدند.  تعيينبه صورت تصادفي  به تناسب توزيع جغرافيايي جمعيتبخش دولتي ايران روستايي 
بارداري حداقل با يكبار ويزيت تحت  هدورطول كه از دو تا حداكثر شش ماه قبل از مطالعه زايمان نموده و در مادران بارداري بهداشتي 

مادران منتخب، چنانچه ثبت بعضي از پرونده بهداشتي در بررسي بودند، مورد بررسي قرار گرفت.  منتخب مراكز بهداشتي درمانيپوشش 
استان توسط  6ها و مصاحبه با مادران منتخب در كليه آوري دادهجمع ثبت نشده بود، با مادران مصاحبه شد.متغيرها ناقص بوده و يا 

، واحد بودن پرسشگراندليل كارشناسان مجرب آموزش ديده كه از طرف اداره سالمت مادران معرفي شدند، انجام گرفت. بنابراين به 
  حدود زيادي كنترل گرديد.هاي متفاوت تا خطاي احتمالي ناشي از برداشت

پرونده موجود در دوران بارداري و پس از زايمان  هاي مراقبتچك ليست طراحي شده بر اساس چارچوب فرمها آوري دادهابزار جمع
رديد. مادران تكميل گبا مصاحبه بعضا منتخب و بررسي مستندات پرونده و  بهداشتي مادران بود كه با مراجعه به مراكز بهداشتي درماني

افزار در نرم تي مستقل و هاي اسپيرمن، پيرسون، كندالز، كاي دو، آنووابا آزمونافزار اكسل شده و بعد تدا وارد نرمآوري شده ابجمعهاي داده
SPSS  05/0ي در سطح معنادار 23نسخهα< .بندي فصل طبقه 8در مطالعه نتايج حاصله اين بخش  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

  شود.ارائه ميبندي شده فصول طبقهگرديد كه به تفكيك 
  

  
طالعه انجام شده  1392 در سال 

  
  
  
  
  
  

: نتايج مط1نقشه 



  
  

  1394پاييز سال  :: مناطق مورد بررسي در مطالعه حاضر2نقشه 
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  موثر بر بارداريدموگرافيك متغيرهاي   
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 مقدمه
 كشور يك يتوسعه وضعيت يدهنده نشان كه است هاييشاخص تريناز مهم زايمان و بارداري عوارض علت به مادران مير و مرگ

 در اقتصادي و اجتماعي سالمتي، مختلف عوامل توسعه، تأثير هايشانهن بارزترين از يكي عنوان به اين شاخص انتخاب علت و باشدمي
 مامايي هايفوريت به روستايي، دسترسي هايراه يشبكه زنان، سواد جمله وضعيت از يعوامل تابع شاخص اين است. آن يا افزايش كاهش

متغيرهاي مرتبط با تعدادي از باشد. در اين فصل مي خانوار و درآمد مخابراتي ارتباطي هايشبكه وجود درماني، ي خدماتهزينه زايمان، و
هاي پيشگيري از بارداري، زايي، روشعوامل مذكور از قبيل سن، تحصيالت، شغل، مراقبت پيش از بارداري، سوابق بارداري، سقط، مرده

احد بهداشتي به عنوان عوامل به وفيزيكي ، دسترسي تومبيل )سواري( خانوادگي يا شخصينوع و مالكيت منزل مسكوني، برخورداري از ا
 گردد.  ها و جداول زير ارائه ميتاثيرگذار در سالمت مادران باردار مورد مطالعه قرار گرفت كه نتايج آن طي قسمت

 
 

 سن مادران و رابطه آن با بارداری
ي سني محدودهعلمي مختلف به همين خاطر ممكن است در متون  داردنوجود  هنوز اجماع واحديدر مورد سن مناسب بارداري 

 18-35 سن مناسب بارداري براي زنان بين بهداشت و درمان ايراندر نظام شبكه  متفاوتي را به عنوان سن مناسب بارداري مشاهده كنيم.
خوني ذيه و كماي و تداوم دوران رشد، باعث ايجاد سوء تغسال به دليل نيازهاي تغذيه 18. بارداري در سنين زير سالگي در نظر گرفته شد

هاي حاملگي )پره مسموميت هاي مرتبط با بارداري از جملهمطالعات نشان دادند كه خطر ابتال به بعضي از بيماريشود. در مادر مي
هاي تولد نوزاد كم وزن، افسردگي و احتمال اختاللعوارض مربوط به نوزاد مثل تاخير رشد داخل رحمي، آنمي، اكالمپسي و اكالمپسي(، 

 تر است. سال شايع 18 ازدر مادران با سن كمتر  خلقي و سايكوز پس از زايمان و زايمان زودرس
هاي جنيني، ماكروزومي، جفت سرراهي، آنوماليخون، ديابت، چاقي، ي فشارپرهم خطر ابتال به بيماري سال  35هاي باالي بارداري

برد. و همچنين شانس ابتال به سقط، حاملگي نابجا و مرده زايي را باال مي دهديزايمان سخت و احتمال ابتال به پره اكالمپسي را افزايش م
سالگي از  25هاي كروموزومي است. اگر در سن افتد، ناهنجاريكه با افزايش سن بارداري اتفاق مي اني نسبتا زياديكي از عوارض با فراو

به  1سالگي حدوداً  42برابر( و در سن  10) 250به  1الگي اين نسبت س 35شود، در سن  جنين دچار مشكل كروموزومي  1 ،جنين 2500هر 
هاي جنيني،  دهند و احتمال ناهنجاري ها كيفيت خود را از دست مي شود. بنابراين با باال رفتن سن زنان، تخمك برابر( مي 60)حدودا  42

، سقط و كاهش رشد داخل رحمي جنين افزايش پيدا هاي قلبي و مغزي ديابت و در پي آن مرگ داخل رحمي جنين، عوارض و ناهنجاري
را شناسايي و مداخالت  سال 35و باالي  18در سنين زير  از عوارض بارداري بسياريتوان تكنولوژي جديد ميعلم و گرچه با  .كند مي

عوامل خطر را به موقع دهندگان خدمات سالمت، تد كه ارائهافولي اين نتايج مثبت زماني اتفاق مي اددپيشگيرانه و يا درماني را انجام 
 كنند.مادران را در مسير مناسب تشخيصي و درماني هدايت  ،موثر هايشناسايي و با آموزش و مشاوره

كنند، حتي ن پايين ازدواج مينيدهد. دختران جواني كه در سج عاملي است كه به شدت سن حاملگي را تحت تاثير قرار مياسن ازدو
تمايل يا اصرار همسر و يا  ،هاي فرهنگيسالگي، به دليل محدوديت 18آگاهي از فوايد به تاخير انداختن سن بارداري به بعد از رغم علي

هاي از . ازدواج در سنين باال به خاطر اينكه فرصتشوند گيسال 18بارداري در سن كمتر از  مجبور به پذيرشوالدين به ناچار ممكن است 
 2و  1نمايد. جداول  خارج بارداري محدوده سني مناسب از شدن كند، خود به خود ممكن است زنان را براي بارداردست رفته ايجاد مي

وضعيت سني مادران باردار ساكن مناطق شهري و روستايي را در آخرين بارداري مورد بررسي بر حسب مناطق جغرافيايي خطر مرگ 
 دهند. مادران نشان مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 17      متغیرهای دموگرافیک موثر بر بارداریفصل اول: 
 

 

 
 عیت سنی مادران ساکن مناطق شهری در آخرین بارداری مورد بررسی : وض1جدول 

 بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران
 وضعيت سني                    

 
 مورد بررسي مناطق

حداقل 
سن به 

 سال

حداكثر 
سن به 

 سال

ميانگين و 
انحراف 

 معيار

مادران زير 
 سال 18

تا  18مادران 
 سال 35

مادران 
 35باالي 
 سال

 كل نامشخص

 454 7(5/1) 39(6/8) 403(8/88) 5(1/1) 1/28±3/5 44 17 هاي با موارد پايين مرگ استان
 514 17(3/3) 58(2/11) 428(4/83) 11(1/2) 1/28±6/5 44 15 هاي با موارد متوسط مرگ استان
 542 10(8/1) 46(5/8) 473(3/87) 13(4/2) 1/28±5/5 48 15 هاي با موارد باالي مرگ استان

 1510 34(3/2) 143(5/9) 1304(3/86) 29(9/1) 1/28±5/5 48 15 كل

 (.p=206/0دار وجود نداشت )عنيرابطه م مناطق مورد بررسي و سن مادران ساكن مناطق شهريبين 
 

 
 : وضعیت سنی مادران ساکن مناطق روستایی در آخرین بارداری مورد بررسی  2جدول

 خطر مرگ مادرانبر حسب مناطق جغرافیایی 
 وضعيت سني                    

 
 مورد بررسي مناطق

حداقل 
سن به 

 سال

حداكثر 
سن به 

 سال

ميانگين و 
انحراف 

 معيار

مادران زير 
 سال 18

تا  18مادران 
 سال 35

مادران 
 35باالي 
 سال

 كل نامشخص

 410 4(0/1) 29(1/7) 366(2/89) 11(7/2) 4/27±5/5 43 14 هاي با موارد پايين مرگ استان
 377 3(8/0) 31(2/8) 334(6/88) 9(4/2) 7/26±5/5 42 12 هاي با موارد متوسط مرگ استان
 491 10(0/2) 38(7/7) 425(6/86) 18(7/3) 3/27±7/5 43 16 هاي با موارد باالي مرگ استان

 1278 17(3/1) 98(7/7) 1125(0/88) 38(0/3) 1/27±5/5 43 12 كل

 (.p=762/0دار وجود نداشت )عنيروستايي رابطه ممناطق مورد بررسي و سن مادران ساكن مناطق بين 
 
 

 سطح تحصیالت مادران و رابطه آن با بارداری
 كنند و در خودمراقبتي توانمندي بيشتري براي پيشگيري از عوارضهاي بهداشتي را بهتر درک ميسطح تحصيالت زنان به دليل اينكه پيام افزايش

-كنند، براي بارداري يك نقطه قوت و يك فرصت بزرگ محسوب ميتر اقدام ميبارداري و يا كنترل آن دارند و همچنين در مراقبت از فرزندان آگاهانه
اد و سودرصد بي 50، 1381 -1390هايمورد مرگ مادر باردار در استان چهارمحال و بختياري طي سال 28شود. در مطالعه مباشري و همكاران از 

در استان سيستان و  1381-1388هاي بين سالمورد مرگ مادر باردار  307نيا و همكاران از درصد سواد ابتدايي داشتند و در مطالعه محمدي 4/21
قوع مرگ بوده سوادي مادران عامل بسيار تاثيرگذار در وسوادي و كمدهد بيسواد بودند. نتايج دو مطالعه مذكور نشان ميدرصد بي 1/62بلوچستان، 

كننده موارد مرگ و عوارض مرتبط با بارداري و پس از زايمان كمكاز در پيشگيري از بسياري تواند مي براين افزايش سطح تحصيالت مادراناست. بنا
، رشد شهرنشيني و... باشد. از طرف ديگر افزايش سطح تحصيالت همزمان با گرايش به اشتغال خارج از منزل، كسب موقعيت اجتماعي و استقالل مالي

زنان با درصدي از شود. باعث افزايش سن ازدواج و در نتيجه كاهش ميزان مواليد در سنين مناسب باروري تواند ميبه عنوان يك تهديد نامحسوس 
ج ندارند و بارداري خود را آنقدر به تحصيالت بيشتر حتي بعد از اينكه در سن باال هم ازدواج كردند، تمايل چنداني براي بارداري بالفاصله بعد از ازدوا

كنندگان خدمات شوند. بنابراين ارائهكنند و با خطرات احتمالي آن مواجه ميسالگي هم عبور مي 35اي از سن اندازند كه درصد قابل مالحظهتاخير مي
وضعيت سطح  4و  3ا انجام دهند. جداول مداخالت متناسب ردر صورت نياز و باشند تحصيالت حساس  طيفسالمت بايد هوشيارانه به هر دو 

 دهند.تحصيالت مادران مورد بررسي را در مناطق شهري و روستايي بر حسب مناطق جغرافيايي خطر مرگ مادران نشان مي
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 : فراوانی سطح تحصیالت مادران ساکن مناطق شهری بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران3جدول 
 سطح تحصيالت               

 مورد بررسي مناطق
 بیسواد

پنجم 
 ابتدایی

 راهنمایی
دبیرستان و 

 دیپلم
فوق 
 دیپلم

 لیسانس
باالتر از 
 لیسانس

 کل

 427 7(6/1) 63(8/14) 27(3/6) 198(3/46) 70(4/16) 60(1/14) 2(5/0) هاي با موارد پايين مرگ استان
 481 5(0/1) 73(2/15) 24(0/5) 206(9/42) 88(3/18) 69(3/14) 16(3/3) هاي با موارد متوسط م استان
 516 9(7/1) 89(2/17) 39(6/7) 218(3/42) 84(3/16) 73(1/14) 4(8/0) هاي با موارد باالي مرگ استان

 1424 21(5/1) 225(8/15) 90(3/6) 622(7/43) 242(0/17) 202(2/14) 22(5/1) كل

 (.p=170/0دار وجود نداشت )عنيرابطه م مادران ساكن مناطق شهري سطح تحصيالتمناطق مورد بررسي و بين 
 

 : فراوانی سطح تحصیالت مادران ساکن مناطق روستایی بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران4جدول 
 سطح تحصيالت                 

 بیسواد مورد بررسي مناطق
پنجم 
 ابتدایی

 راهنمایی
دبیرستان و 

 دیپلم
وق ف

 دیپلم
 لیسانس

باالتر از 
 لیسانس

 کل

 407 - 20(9/4) 14(4/3) 156(3/38) 116(5/28) 97(8/23) 4(0/1) هاي با موارد پايين مرگ استان
 368 - 9(4/2) 10(7/2) 126(2/34) 106(8/28) 94(5/25) 23(3/6) هاي با موارد متوسط مرگ استان
 484 1(2/0) 17(5/3) 12(5/2) 186(4/38) 114(6/23) 148(6/30) 6(2/1) هاي با موارد باالي مرگ استان

 1259 1(1/0) 46(7/3) 36(9/2) 468(2/37) 336(7/26) 339(9/26) 33(6/2) كل

 (.p=001/0دار وجود داشت )عنيرابطه م يروستايمادران ساكن مناطق  سطح تحصيالتمناطق مورد بررسي و بين 
 
 

 شغل مادران و رابطه آن با بارداری
 ت و سنگينخس هايشغلداشتن گردد. غيرنقدي( صورت گيرد، اطالق ميو  فعاليت فكري يا بدني كه به منظور كسب درآمد )نقدينوع به هر  شغل

اي كه موجب افزايش ضربان قلب، عرق باال بودن حجم فعاليت جسمي به گونه ،بافي، قاليتاده يا نشسته مداوم مانند معلمي، فروشندگي)كارهاي ايس
هاي دمهو ها و دود كننده، حشره كشهاي شيميايي، مواد شوينده و پاکسرب، حالل ،اشعه ايكس، جيوه آلي ابتماس ، دن زياد و خستگي مفرط شودكر

 وجانبي  بروز خطراتباعث افزايش ممكن است در طي بارداري  (پراسترس رواني گرم، فعاليت در محيط صدا، محيط و سر كار در محيط پر، فلزات
صدمات جبران ناپذيري همچون وزن كم نوزاد، زايمان زودرس، ابتال به افسردگي بعد از زايمان و مشكالت جسمي  بعضاد و وبارداري شنامطلوب نتيجه 

ايران گرچه باشد. در شوند در كشورهاي مختلف متفاوت ميشان مي. تعداد زنان شاغل كه در دوره بارداري مجبور به حفظ شغلايجاد نمايدو روحي را 
هايي براي دريافت خدمات داري مشغول هستند ولي آن تعدادي كه شاغل هستند ممكن است با خطرات شغلي و يا محدوديتعمده زنان به كار خانه

رصت دريافت خدمات محل كار خود حضور يابند، بسادگي ف درمورد نياز مواجه باشند. زنان كارمند و كارگر به دليل اينكه در ساعات متداول اداري بايد 
هاي در مراقبتشناسايي و  ،زناني كه شغل سخت و سنگيني دارند در راستاي تاثير شغل بر بارداري تاكيد بر اين استكنند. بخش دولتي را پيدا نمي

يا  و در صورت بروزرفته قرار گمورد توجه و پيگيري تبط با شغل به دقت هاي مورد نياز، خطرات و عوارض احتمالي مرضمن ارائه آموزشبارداري 
و  5جداول  .1()براي آشنايي بيشتر با خطرات بارداري مادران شاغل به مقاله زير مراجعه شود ، مداخالت مامايي يا پزشكي انجام گيردخطر احتمال بروز

وضعيت شغلي مادران مورد بررسي را صرف نظر از سخت و سنگين بودن در مناطق شهري و روستايي بر حسب مناطق جغرافيايي خطر مرگ مادران  6
 دهند.نشان مي

 
 
 

                                                           
.85-97، صفحات 1394ملك مريم، بارداري و شعل، فصلنامه علمي تخصصي طب كار، دوره هفتم، شماره چهارم، تابستان  1  

 19      متغیرهای دموگرافیک موثر بر بارداریفصل اول: 
 

 

 : فراوانی نوع شغل مادران ساکن مناطق شهری بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران5جدول 
 وع شغلن                              

 مورد بررسي مناطق
 كارگر كارمند دارخانه

محصل يا 
 دانشجو

 كل نامشخص ساير

 454 16(5/3) 4(9/0) 5(1/1) 6(3/1) 21(6/4) 402(5/88) هاي با موارد پايين مرگ مادراستان
 514 27(3/5) 12(5/2) 10(1/2) 4(8/0) 22(3/4) 439(4/85) هاي با موارد متوسط مرگ مادراستان
 542 35(5/6) 14(6/2) 11(0/2) 7(3/1) 39(2/7) 436(4/80) هاي با موارد باالي مرگ مادراستان

 1510 78(2/5) 30(0/2) 26(7/1) 17(1/1) 82(4/5) 1277(5/84) كل

 (.p=178/0دار وجود نداشت )عنيرابطه م يشهرمادران ساكن مناطق  شغلمناطق مورد بررسي و بين 
 

 مادران ساکن مناطق روستایی بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران: فراوانی نوع شغل 6جدول 
 نوع شغل                              

 مورد بررسي مناطق
 كارگر كارمند دارخانه

محصل يا 
 دانشجو

 كل نامشخص ساير

 410 1(2/0) 3(7/0) 2(5/0) 4(0/1) 2(5/0) 398(1/97) هاي با موارد پايين مرگ مادراستان
 377 5(3/1) 2(5/0) 2(5/0) 3(8/0) 2(5/0) 363(3/96) هاي با موارد متوسط مرگ مادراستان
 491 10(0/2) 7(4/1) 3(6/0) 1(2/0) 4(8/0) 466(0/95) هاي با موارد باالي مرگ مادراستان

 1278 16(2/1) 12(0/1) 7(5/0) 8(6/0) 8(6/0) 1227(1/96) كل

 (.p=008/0داشت )دار وجود عنيرابطه م يروستايمادران ساكن مناطق  شغلمناطق مورد بررسي و بين 
 

 ارتقای سالمت مادران و نوزاداندر و اهمیت آن مراقبت پیش از بارداری 
 شرايط در را و نوزاد مادر است ممكن كه باشدمي رفتارهايي و درمان عوارض و شناسايي از اطمينان منظور به بارداري از قبل مراقبت
 آميزشي و مزمن هايبيماري و درمان كنترل تشخيصي، اقدامات اي ازگسترده طيف نه تنها بارداري از قبل هايدهد. مراقبت قرار بحراني

هاي ژنتيكي در نوزاد، بيمارياز برخي  پيشگيري باعث مناسب، هايمشاوره انجام با بلكه شود،مي شامل سنين باروري زنان در را
شرايط از پيش از بارداري براي زنان واجد  در ايران ارائه مراقبت .شوداي و كنترل وزن مادر ميروانپزشكي، اصالح وضعيت تغذيهاختالالت 

دهندگان خدمات بارداري موظف شدند هر زن متاهل در سنين باروري كه تمايل و ارائههاي علوم پزشكي ابالغ  به كليه دانشگاه 1385سال 
. در حال حاضر تاثير مثبت مراقبت پيش از شدن دارد را تحت پوشش قرار دهند و تا بروز حاملگي سالي يك بار مراقبت نمايند به حامله

از تاثيرات تائيد شده  بسياريبارداري در تامين سالمت مادران، جنين و نوزادان بر كسي پوشيده نيست. در فصول بعدي اين كتاب به 
فراواني مراقبت پيش از بارداري را در آخرين بارداري  7سالمت مادران باردار ايراني اشاره شده است. جدول  مراقبت پيش از بارداري در

 دهد. مادران مورد بررسي بر حسب محل سكونت و مناطق جغرافيايي خطر مرگ مادران نشان مي
 

 ن مورد بررسی : فراوانی برخورداری از مراقبت پیش از بارداری در آخرین بارداری مادرا7جدول 
 بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران

 سابقه مراقبت                         
 

 مورد بررسي مناطق

 مناطق روستایی مناطق شهری
عدم سابقه 

 مراقبت
بار يك

 مراقبت
دو بار و 

 بيشتر
عدم سابقه 

 مراقبت
بار يك

 مراقبت 
دو بار و 

 بيشتر
 14(4/3) 257(7/62) 139(9/33) 41(0/9) 154(9/33) 259(1/57) مرگ مادرهاي با موارد پايين استان
 62(4/16) 285(6/75) 30(0/8) 24(7/4) 143(8/27) 347(5/67) هاي با موارد متوسط مرگ مادراستان
 47(6/9) 281(2/57) 163(2/33) 11(0/2) 106(6/19) 425(4/78) هاي با موارد باالي مرگ مادراستان

 123(6/9) 823(4/64) 332(0/26) 76(0/5) 403(7/26) 1031(3/68) كل
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شامل مادراني است كه از زمان اعالم آمادگي براي بارداري تا زمان باردار شدن بيش از يك سال فاصله منظور از مراقبت دو بار يا بيشتر 
 قرار گرفتند.هاي فاصله، هر سال يك بار تحت مراقبت پيش از بارداري ايجاد شده و به تعداد سال

 ،(p=001/0) داشتدار وجود عنيرابطه مو مناطق روستايي  يشهرمادران ساكن مناطق مراقبت پيش از بارداري مناطق مورد بررسي و بين 
 (001/0=p.) 

 
 تعداد و فواصل بارداری

تواند عامل خطري براي مي سال از دو كمتر بارداري فاصله وبار  چهار از بيشتر بارداري هاست مطالعات مختلف نشان دادند كه تعدادسال
مورد مرگ مادر باردار در  28در مطالعه مباشري و همكاران از سالمت مادران در دوران بارداري و زايمان و همچنين سالمت نوزادان باشد. 

نيا و محمديند و در مطالعه درصد سابقه بارداري چهارم و بيشتر را داشت 4/46، 1381 -1390هاياستان چهارمحال و بختياري طي سال
درصد داراي فاصله بارداري دو سال و  7/70و بلوچستان، در استان سيستان  1381-1388هاي مورد مرگ مادر باردار بين سال 307همكاران از 

 جبران جهت مناسب فرصت مادر شودسبب مي هابارداري بين فاصله مناسب درصد سابقه بارداري پنجم و بيشتر را داشتند. عدم 41كمتر، 
جداول  .باشد نداشته را بارداري هاي حينمراقبت دريافت براي كافي وقت همچنين و قبلي زايمان در دست رفته از مواد ساير و خونيكم
  دهند.تعداد بارداري را در آخرين بارداري مادران مورد بررسي بر حسب مناطق جغرافيايي خطر مرگ مادران نشان مي 9و  8
 

 بارداری مادران ساکن مناطق شهری بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران (رتبهیا  تعداد): فراوانی 8جدول 
تعداد فراواني                   

 بارداري
 مورد بررسي مناطق

 چهار بار سه بار دو بار يك بار
پنج بار و 

 بيشتر
 كل

ميانگين و 
 انحراف معيار

 0/2±0/1 445 10(2/2) 29(5/6) 77(3/17) 163(6/36) 166(4/37) مادرهاي با موارد پايين مرگ استان
 1/2±1/1 470 16(4/3) 43(1/9) 71(1/15) 171(4/36) 169(0/36) هاي با موارد متوسط مرگ مادراستان
 3/2±3/1 499 29(8/5) 45(0/9) 97(4/19) 162(5/32) 166(3/33) هاي با موارد باالي مرگ مادراستان

 1/2±1/1 1414 55(9/3) 117(3/8) 245(3/17) 496(1/35) 501(4/35) كل

ولي با آزمون  (p=094/0داشت )دار وجود نعنيشهري رابطه ممادران ساكن مناطق  تعداد بارداريمناطق مورد بررسي و بين با آزمون كاي 
 (p=009/0داشت )دار وجود عنيشهري رابطه ممادران ساكن مناطق  بارداري ميانگينمناطق مورد بررسي و بين  آنووا

 
 بارداری مادران ساکن مناطق روستایی بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران)تعداد یا رتبه(  : فراوانی9جدول 

 بارداريتعداد فراواني       
 مورد بررسي مناطق

 چهار بار سه بار دو بار يك بار
پنج بار و 

 بيشتر
ميانگين و  كل

 انحراف معيار
 2/2±0/1 410 7(7/1) 32(8/7) 100(4/24) 146(6/35) 125(5/30) با موارد پايين مرگ مادر هاياستان
 1/2±1/1 377 11(9/2) 25(6/6) 70(6/18) 136(1/36) 135(8/35) هاي با موارد متوسط مرگ مادراستان
 4/2±3/1 491 32(5/6) 54(0/11) 115(4/23) 148(2/30) 142(9/28) هاي با موارد باالي مرگ مادراستان

 2/2±2/1 1278 50(9/3) 111(7/8) 285(3/22) 430(6/33) 402(5/31) كل

 (.p=001/0داشت )دار وجود عنيروستايي رابطه ممادران ساكن مناطق  تعداد بارداريمناطق مورد بررسي و بين 
 

 زایی در بارداری سقط و مرده
-خطرناک بارداري هستند كه در موارد قابل توجهي حتي باعث مرگ مادر هم ميزايي از عوارض ناخوشايند و در بعضي موارد سقط و مرده

قانون مورد تاييد پزشكي قانوني خوشبختانه در ايران . است مادران مير و مرگ درصد 12 مستقيم علت غيرايمن القايي سقط شوند. در آسيا
بنا به تشخيص و  هنجاري كروموزومي تشخيص داده شودنمايد و يا جنين با نارا تهديد  مادر بارداري جان كه در مواردي در صورت نياز وكه وجود دارد 

 21      متغیرهای دموگرافیک موثر بر بارداریفصل اول: 
 

 

 دهد،مي تجربه نشان ايران در وجود بستر قانوني باگيرد. اما سقط درماني در شرايط ايمن انجام مي تائيديه پزشك معالج و گواهي پزشكي قانوني
 بيمارستان به سقط از ناشي جدي بروز عوارض از بعد فقطكه  شوندمي انجامهم  غيرايمن در شرايط القايي هايسقط از بسياري موارد

بررسي انجام شده در شهر يزد نشان نتايج دو  .شوندن گزارش و هرگز ثبتممكن است  القايي سقط موارد از بسياري لذا كنند؛مراجعه مي
هاي  به عنوان يكي از شاخصزايي مردهبا توجه به اينكه بروز سقط و  شود. ميها در اين شهر به سقط جنين ختم درصد بارداري 14داد كه 

شناسايي  هاي بهداشتي درماني را نشان دهد،غيرمستقيم وضعيت سالمت مادران و كميت و كيفيت مراقبتتواند بطور ميكه بهداشتي جامعه 
آوري اطالعات اپيدميولوژيك در مورد علت مرگ جنين زا و جمعمردهكرده و  سقطاقتصادي مادران  خانوادگي و اجتماعي، خصوصيات فردي

)صرف نظر از درماني، سابقه سقط  11و  10ها بيانجامد. جداول اي از جنينبموقع در نجات درصد قابل مالحظه مداخالتتواند به مي
  دهند.مناطق جغرافيايي خطر مرگ مادران نشان ميزايي را در آخرين بارداري مادران مورد بررسي بر حسب و مردهبخودي(  القايي، خود

 
 : فراوانی سابقه سقط در مادران مورد بررسی بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران10جدول 

 سابقه سقط                             
 

 مورد بررسي مناطق

 مناطق روستایی مناطق شهری
عدم سابقه 

 سقط
بار سابقه يك
 سقط 

و دو بار 
 بيشتر

عدم سابقه 
 سقط

بار سابقه يك
 سقط 

دو بار و 
 بيشتر

 8(0/2) 58(1/14) 344(9/83) 11(4/2) 68(0/15) 375(6/82) هاي با موارد پايين مرگ مادراستان
 13(4/3) 34(3/14) 310(3/82) 21(1/4) 73(2/14) 420(7/81) هاي با موارد متوسط مرگ مادراستان
 23(7/4) 76(5/15) 392(8/79) 21(9/3) 89(4/16) 432(7/79) باالي مرگ مادرهاي با موارد استان

 44(4/3) 168(7/14) 1046(9/81) 53(5/3) 230(2/15) 1227(3/81) كل

 ،(p=497/0) داشتدار وجود نعنيو مناطق روستايي رابطه م يشهرمادران ساكن مناطق سابقه سقط در مناطق مورد بررسي و بين 
(229/0=p.) 

 
 زایی در مادران مورد بررسی بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران: فراوانی سابقه مرده11جدول 
 زاييسابقه مرده                       

 
 مورد بررسي مناطق

 مناطق روستایی مناطق شهری 
عدم سابقه 

 زاييمرده
بار سابقه يك

 زايي مرده
دو بار و 

 بيشتر
عدم سابقه 

 زاييمرده
بار سابقه يك

 زاييمرده
دو بار و 

 بيشتر
 3(8/0) 9(4/2) 366(8/96) - 11(5/2) 423(5/97) هاي با موارد پايين مرگ مادراستان
 3(1/1) 12(5/4) 252(4/94) 2(5/0) 15(5/3) 406(0/96) هاي با موارد متوسط مرگ مادراستان
 3(8/0) 12(3/2) 355(9/95) 1(2/0) 19(0/4) 452(8/95) هاي با موارد باالي مرگ مادراستان

 9(9/0) 33(2/3) 973(9/95) 3(2/0) 45(4/3) 1281(4/96) كل

 ،(p=336/0) داشتدار وجود نعنيو مناطق روستايي رابطه م يشهرمادران ساكن مناطق زايي در سابقه مردهمناطق مورد بررسي و بين 
(306/0=p)، 

 
 بارداریو از بارداری پیشگیری  وسایلاستفاده از 

 يا بطور مستقيم دارند كه وجود مختلفي شود. عواملهر كشور محسوب مي جمعيتي نوسانات كنندهتعيينعناصر  باروري يكي از ميزان
عوامل تاثيرگذار در نرخ  پيشگيري از بارداري يكي از مندي از وسايلگذارند. بهرهتأثير مي باروري نرخ يا افزايش و كاهش در غيرمستقيم

، به تعويق انداختن بارداري تا ناخواسته از بارداري به منظور پيشگيري از بارداري هاي مطمئن جلوگيري. استفاده از روشاست باروري
شمار  به توسعه هزاره اهداف راهكارها جهت تحقق از يكي ها،آن سالمت سطح ارتقاء و مرگ مادران و كاهش بهبودي نسبي بيماري مادر

كنند. اگر از بارداري استفاده مي هاي مطمئن جلوگيريروشقبل از بارداری از یکی از  ،مول درصد زیادی از زنانبطور مع رود.مي
توان مطمئن شد كه اين حاملگي خواسته و آگاهانه از بارداري باشد، مي مورد استفاده جلوگيري شروع حاملگي متعاقب قطع آگاهانه روش
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مورد در خصوصا )از بارداري رخ دهد هم بايد به خطرات احتمالي آن  هاي مطمئن جلوگيرياستفاده از روش. چنانچه حاملگي در حين است
حاملگي ناخواسته نيازمند با  انمادرآن آگاه شد. طبيعي است كه بودن نمود و هم بايد به ناخواسته توجه  (قرص، آمپول يا آ.يو.دياز استفاده 
 عاطفي، روابط ثباتي دربي و طالق شغل، دادن دست از و افسردگي، استرسخطر  تر از ديگرانچرا كه بيش، هستندهاي خاص مراقبت

 به نارسي بيشترهم ممكن است  ناخواسته بارداري از حاصل كنند. كودكانديرتر آغاز مي را بارداري هايرا تجربه و مراقبت سقط به اقدام
 عاطفي گيرند، ارتباط قرار والدين غفلت و آزار اذيت و از كنند، با مخاطرات بيشتري مادر استفاده شير از كمتر دچار شوند، وزنيو كم

هاي اليل فوق ضرورت دارد سوابق استفاده از روشتري برخوردار گردند. به دپايين نفس به از اعتماد و داشته باشند مادر با محدودتري
سوابق استفاده از  13و  12مداخالت متناسب انجام گيرد. جداول  ،در صورت نياز از بارداري در اولين مراجعه مادر باردار بررسي و جلوگيري

-از بارداري را در قبل از آخرين بارداري مادران مورد بررسي بر حسب مناطق جغرافيايي خطر مرگ مادران نشان مي هاي جلوگيريروش
  دهند.

 
 های پیشگیری قبل از بارداری مادران باردار ساکن مناطق شهری : فراوانی روش12جدول 

 بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران
 پيشگيريوسيله يا روش نوع        

 مورد بررسي مناطق
 كل نامشخص منقطع كاندوم آ. يو. دي آمپول قرص

 454 198(6/43) 137(2/30) 62(7/13) 15(3/3) 2(4/0) 40(8/8) هاي با موارد پايين مرگ مادراستان
 514 214(7/41) 157(5/30) 56(9/10) 18(5/3) 2(4/0) 67(0/13) هاي با موارد متوسط مرگ مادراستان
 542 263(5/48) 156(8/28) 48(9/8) 8(5/1) 6(1/1) 61(2/11) هاي با موارد باالي مرگ مادراستان

 1510 675(7/44) 450(8/29) 166(0/11) 41(7/2) 10(7/0) 168(1/11) كل

  ،(p=054/0) داشتدار وجود نعنيرابطه م يشهرمادران ساكن مناطق از بارداري در هاي پيشگيري نوع روشمناطق مورد بررسي و بين 
 

 های پیشگیری قبل از بارداری مادران باردار ساکن مناطق روستایی: فراوانی روش13جدول 
 بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران

 پيشگيريوسيله يا روش نوع        
 مناطق مورد بررسي

 كل نامشخص منقطع كاندوم آ. يو. دي آمپول قرص

 410 178(4/43) 84(5/20) 59(4/14) 17(1/4) 8(0/2) 64(6/15) هاي با موارد پايين مرگ مادراستان
 377 162(0/43) 74(6/19) 43(4/11) 20(3/5) 4(1/1) 74(6/19) هاي با موارد متوسط مرگ مادراستان
 491 283(6/57) 61(4/12) 45(2/9) 5(0/1) 15(1/3) 82(7/16) هاي با موارد باالي مرگ مادراستان

 1278 623(8/48) 219(1/17) 147(5/11) 42(3/3) 27(1/2) 220(2/17) كل

 .(p=001/0) داشتدار وجود عنيرابطه م روستاييمادران ساكن مناطق از بارداري در هاي پيشگيري نوع روشمناطق مورد بررسي و بين 
 

 شهرنشینی و مشکالت ارائه خدمات سالمت 
و سالمت ساكنين آن تأثير زيادي  محيط زيست، اقتصادهاي قرن گذشته است كه بر گسترش سريع و روزافزون شهرنشيني يكي از پديده

ل هاي مرتبط با آلودگي هوا، ترافيك، بيكاري، مهاجرت، انتقايابد به موازات آن چالشگذاشته است. هرچه جمعيت شهري افزايش مي
گردد و روحيات و شيوه زندگي مردم شهرنشين هم دستخوش تر ميكاري، جرم و جنايت هم پيچيده، بزهآميزشي -بيمارهاي رفتاري

تر و دشوارتر بوده، شود. از منظر نظام مراقبت سالمت، ارائه جامع خدمات سالمت در شهرهاي بزرگتر، پيچيده هاي نسبتاً زيادي مي دگرگوني
به )هاي داخل شهري هاي دوران بارداري و پس از زايمان هم ممكن است به دليل اشتغال بيشتر زنان، مهاجرت و جابجاييپوشش مراقبت

تر باشد. تر و ناكافي، مشكالت دسترسي فيزيكي به مراكز بهداشتي درماني به علت دوري راه و ترافيك، ضعيفتغيير محل مسكوني(دليل 
سالمت بايد در خصوص ميزان افزايش و گسترش جمعيت شهري شهرهاي تحت مسئوليت مراقبت هاي مانبنابراين مديران و مجريان ساز

زنان باردار از خدمات سالمت، مداخالت برخورداري هاي شهروندان خصوصا خود همواره تحقيق و تدبير نمايند تا براي كاهش محروميت

 23      متغیرهای دموگرافیک موثر بر بارداریفصل اول: 
 

 

نت مادران مورد بررسي را از نظر محدوده جمعيت شهري بر حسب مناطق فراواني محل سكو 14موثرتري را طراحي و اجرا كنند. جدول 
 دهد.جغرافيايي خطر مرگ مادران نشان مي

 
 : فراوانی محل سکونت مادران مورد بررسی از نظر محدوده جمعیت شهری 14جدول 

 بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران
 محل سكونت                          

 مورد بررسي مناطق
 20كمتر از 

 هزار نفر
هزار  50تا  20

 نفر
 100تا  50

 هزار نفر
هزار  100باالي 

 نفر
 كل

 454 147(4/32) 92(3/20) 41(0/9) 174(3/38) هاي با موارد پايين مرگ مادراستان
 514 230(7/44) 134(1/26) 60(7/11) 90(5/17) هاي با موارد متوسط مرگ مادراستان
 542 208(3/38) 46(5/8) 150(7/27) 138(5/25) با موارد باالي مرگ مادرهاي استان

 1510 585(8/38) 272(0/18) 251(6/16) 402(6/26) كل

 .(p=001/0) داشتدار وجود عنيرابطه ممادران تعداد جمعيت شهري شهرهاي محل سكونت مناطق مورد بررسي و بين 
 
 
 

 دسترسی به خدمات بارداری
با قيمتي كه  خدمات باشد. يعنيمي خدمات سالمت به جامعه و سريع سهل دسترسي تأمين درماني، بهداشتي نظام وظايف از يكي

 دارد. گوناگوني ابعاد شود. دسترسي برده گيرندگان خدمت زندگي و كار محل به ترين مكاننزديك متناسب بضاعت مالي مردم باشد و در
مالي  از لحاظ بودن صرفه به شود،مي مطرح فيزيكي مفهوم دسترسي به كه (Availability)بودن  شامل فراهم اصلي دسترسي بعد سه

(Affordability) ًمقبوليت  شود ومي گرفته نظر در استطاعت مالي و دسترسي عنوان به اكثرا(Acceptability) به عنوان گاهي كه 
 شود. نام برده مي فرهنگي دسترسي

 جهت مراجعه عدم براي شده عنوان سالمت خانوارهاي شهر تهران انجام گرفت، داليل نشده برآورده نيازهاياي كه به منظور در مطالعه
 خود كافي، وقت نداشتن مالي، تمكن عدم اقتصادي، لحاظ از نبودن به صرفه  عبارت بودند از: ترتيب به مورد نياز سالمت دريافت مراقبت

مورد  دريافت جهت مراجعه پنجمين علت عدم ،مسير ارائه. به عبارتي دوري از محل اطالع عدم و بيمه پوشش عدم درماني، دوري مسير،
هايي ارائه ها متعهد شدند كه خدمات اوليه بهداشتي درماني را در محل، دولت2000سالمت بود. در برنامه بهداشت براي همه تا سال  نياز

اعت با وسيله نقليه قابل دسترسي باشد. طبيعي است كه اگر دسترسي فيزيكي روي و يا يك ربع سنمايند كه با حداكثر يك ساعت پياده
 15دهد. جدول مادران به خدمات مورد نياز دوران قبل، حين و بعد از بارداري آسان باشد، شانس و فرصت دريافت خدمات را افزايش مي

پياده بر حسب محل سكونت و مناطق جغرافيايي خطر  مدت زمان مسافت بين منزل مسكوني مادران تا مركز دريافت خدمات را با پاي
 دهد.مرگ مادران نشان مي
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 پیاده  با پای تا مرکز دریافت خدماتمادران بین منزل مسکونی : مدت زمان مسافت 15جدول 
 جغرافیایی خطر مرگ مادرانبر حسب محل سکونت و مناطق 

مدت زمان             
 مسافت

 
 مورد بررسي مناطق

 مناطق روستایی مناطق شهری 

 15تا 
 دقيقه

تا  16
30 

 دقيقه

بيش از 
30 

 دقيقه
 كل

ميانگين و 
 انحراف معيار

 15تا 
 دقيقه

تا  16
30 

 دقيقه

بيش 
 30از 

 دقيقه
 كل

ميانگين و 
 انحراف معيار

هاي با موارد پايين استان
 مرگ مادر

292 
(2/65) 

141 
(5/31) 

15 
(3/3) 

448 8/9±5/15 
283 

(7/69) 

105 
(9/25) 

18 
(4/4) 

406 4/11±3/15 

هاي با موارد استان
 متوسط مرگ مادر

310 
(4/60) 

173 
(7/33) 

20 
(9/3) 

503 1/10±4/16 
279 

(6/75) 
83 

(5/22) 
7 

(9/1) 
369 6/8±2/12 

هاي با موارد باالي استان
 مرگ مادر

331 
(6/64) 

155 
(3/30) 

26 
(1/5) 

512 6/14±3/17 
367 

(3/79) 
89 

(2/19) 
7 

(5/1) 
463 6/8±2/12 

 كل
933 

(7/63) 

469 
(1/32) 

61 
(2/4) 

1463 8/11±4/16 
929 

(0/75) 

277 
(4/22) 

32 
(6/2) 

1238 7/9±5/13 

 داشتدار وجود نعنيرابطه م يشهرمناطق  شهري درمدت زمان مسافت بين منزل مسكوني مادران تا مركز مناطق مورد بررسي و بين 
(440/0=p) داشتدار وجود عنيولي در مناطق روستايي رابطه م (005/0=p). 

 
 اقتصادی و بارداری وضعیت

زايي و عوارض دوران بارداري، زايمان و پس از هاي بهداشتي از جمله مرگ و مير مادران، كودكان، سقط، مردهتفاوت بارز ميزان شاخص
اقتصادي اجتماعي، فرهنگي و  تواند داليل مختلفي از جمله تفاوت در وضعيتزايمان در مناطق مختلف جهان و حتي در يك كشور مي

بودن  مندي از خدمات بهداشتي و ساير موارد را مطرح نمايد. مطالعات نشان دادند از بين عوامل مذكور پايينقوميتي، سبك زندگي، بهره
هاي شاخصاعي بيش از ساير عوامل در ايجاد تفاوت ميزان سطح درآمد خانوار يا وضعيت نامناسب اقتصادي و پايين بودن طبقه اجتم

باشد. در پرونده بهداشتي سطح اول نظام شبكه ايران، سطح درآمد يا وضعيت اقتصادي خانواده زنان باردار تحت تاثيرگذار مي بهداشتي
 اتومبيلو نوع منزل مسكوني و برخورداري از گردد و به همين خاطر متغير مذكور در اين مطالعه قابل بررسي نبود. مالكيت پوشش ثبت نمي

مورد بررسي  باشد دهنده وضعيت اقتصادي خانواده مادرانتا حدودي نشانتواند ميكه به عنوان متغيرهاي غيرمستقيم يا خانوادگي شخصي 
  گردد.ارائه مي 16-18طي جداول كه نتايج آن قرار گرفت 

 
 مادران بر حسب محل سکونت و مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران: فراوانی نوع منزل مسکونی 16جدول 

 نوع منزل                              
 

 مورد بررسي مناطق

 مناطق روستایی مناطق شهری 

 آپارتماني
وياليي يا 
 غيرآپارتماني

 آپارتماني كل
وياليي يا 
 غيرآپارتماني

 كل

 398 329(7/82) 69(3/17) 447 285(8/63) 162(2/36) هاي با موارد پايين مرگ مادراستان
 364 326(6/89) 38(4/10) 503 326(8/64) 177(2/35) هاي با موارد متوسط مرگ مادراستان
 451 401(9/88) 50(1/11) 514 332(6/64) 182(4/35) هاي با موارد باالي مرگ مادراستان

 1213 1056(1/87) 157(9/12) 1464 943(4/64) 521(6/35) كل

ولي در مناطق  (p=939/0) داشتدار وجود نعنيشهري رابطه م ساكن مناطقمنزل مسكوني مادران  نوعمناطق مورد بررسي و بين 
 .(p=006/0) داشتدار وجود عنيروستايي رابطه م

 

 25      متغیرهای دموگرافیک موثر بر بارداریفصل اول: 
 

 

 مادران: فراوانی نوع مالکیت منزل مسکونی مادران بر حسب محل سکونت و مناطق جغرافیایی خطر مرگ 17جدول 
 مالكيت منزل                         
 

 مورد بررسي مناطق

 مناطق روستایی مناطق شهری 

شخصي/ 
 خصوصي

 كل غيرشخصي
شخصي/ 
 خصوصي

 كل غيرشخصي

 408 90(1/22) 318(9/77) 448 189(2/42) 259(8/57) هاي با موارد پايين مرگ مادراستان
 366 79(6/21) 287(4/78) 507 252(7/49) 255(3/50) هاي با موارد متوسط مرگ مادراستان
 460 138(0/30) 322(0/70) 514 219(6/42) 295(4/57) هاي با موارد باالي مرگ مادراستان

 1234 307(9/24) 927(1/75) 1469 660(9/44) 809(1/55) كل

، (p=028/0) داشتدار وجود عنيرابطه مشهري و روستايي  ساكن مناطقمادران  مالكيت مسكن نوعمناطق مورد بررسي و بين 
(006/0=p). 

 
 : فراوانی برخورداری از اتومبیل )سواری( خانوادگی یا شخصی در مادران 18جدول 

 بر حسب محل سکونت و مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران
 اتومبيل سواري          

 مورد بررسي مناطق
 مناطق روستایی مناطق شهری 

 كل ندارند دارند كل ندارند دارند
 405 232(3/57) 173(7/42) 447 205(9/45) 242(1/54) هاي با موارد پايين مرگ مادراستان
 357 196(9/54) 161(1/45) 503 239(5/47) 264(5/52) هاي با موارد متوسط مرگ مادراستان
 458 281(4/61) 177(6/38) 512 262(2/51) 250(8/48) هاي با موارد باالي مرگ مادراستان

 1220 709(1/58) 511(9/41) 1462 706(3/48) 756(7/51) كل
 داشتدار وجود نعنيشهري و روستايي رابطه م ساكن مناطقمادران شخصي در برخورداري از اتومبيل مناطق مورد بررسي و بين 

(237/0=p) ،(165/0=p). 
 

 منابع:
 در جنين سقط مختلف ابعاد بررسي اردكاني هومن، ضرورت محمدرضا، صدريصادقي  اردكاني زهره، آخوندي محمدمهدي، بهجتي -1

 .299-320صفحات  ،1384 ناباروري، پاييز و باروري ايران، فصلنامه
 شهرستان باردار زنان در آن با عوامل مرتبط و ناخواسته بارداري رخداد فراواني شاهي محبوبه، بررسي نعمت عباس، زوار جراحي ليدا، -2

 .8-12 :صفحه ،1393 آذر دوم ، هفته 124 شماره هفدهم، ورهسرخس، د
سال، چاپ  18خوشيده مريم، شهرياري علي، يعقوبي مصطفي، تاخير در رشد داخل رحمي و تولد نوزاد نارس در مادران كمتر و باالي  -3

 1379اول، انتشارات طبيب شرق، تهران، 
هاي شاغل در سه ماهه سوم بارداري، عوامل شغلي موثر بر شدت خستگي خانمعابديان زهرا، نشاط رامش، اظهري صديقه، بررسي  -4

 . 68-75، صفحات 1381، پاييز و زمستان 14و  13مجله علمي پژوهشي دانشكده پرستاري مامايي مشهد، سال چهارم، شماره 
علي ضامن، بررسي مرگ و مير زنان باردار در استان چهارمحال صالحي فرد  معصومه،  عليدوستي  پوران،  خلفيان  محمود،  مباشري  -5

  29-21، صفحات:  2، تابستان ، شماره 3دوره  ؛1393مجله باليني پرستاري و مامايي ساله،  10و بختياري در يك دوره 
محمدعلي، روستايي فاطمه، بررسي فراواني و عوامل مؤثر بر مرگ و مير مادران  رضائي  طيبه،  سميعي زاده طوسي  ندا،  نيا محمدي -6

، فروردين ، شماره 16دوره  ؛1392ن ، مامائي و نازائي ايرا مجله زنان، 1381-1388باردار استان سيستان و بلوچستان در فاصله سال هاي 
  34-28، صفحات:  44
ها، مجلة دانشگاه علوم پزشكي بابل، دوره آوردها و چالشپور شيرواني سيدداود، اجراي برنامه پزشك خانواده در ايران: دستنصراهلل -7
 .16-25، صفحه 1392، زمستان اولانزدهم، ويژه نامه ش
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 مقدمه

 سالم، تغییرات نوزادي تولد و جنین پذیرش براي سازيو آماده سازگاري منظور به است که طبیعی پدیده یک بارداري گرچه
معلولیت و  حتی و رنج ترس، با تواندمی تغییرات این توجهی کند، ولی در موارد قابلایجاد می باردار زن بدن اعضاي در تمام مختلفی را

توانند منجر به وقوع خاطرات تلخ و ناگوار براي مادر و خانواده هاي زیادي میگردد. عوامل خطر و بیماري مراهجنین یا نوزاد ه و مادر مرگ
 دوران در عامل خطر یک داراي حداقل متحده، ایاالت نمادرا درصد 33ها، بیماري کنترل و پیشگیري مرکز اعالم اساس بر. ایشان شوند

است. مطالعه دیگري نشان داد که  شده تبدیل عمده هاينگرانی از یکی صورت به در بارداري، نامطلوب نتایج و بوده از بارداري قبل
درصد از این عوارض  15شوند و حدود بارداري مبتال میبا  مرتبطدرصد زنان باردار در طی دوره بارداري به یکی از عوارض  40حداقل 

 هاي فوري و اورژانسی زایمان نیاز دارند. مراقبتبه مرگبار هستند و 
 است شده شناخته نوزادان و مادران در آن آفرینمرگ و کنندهناتوان عوارض و هابیماري دلیل بسیاري از پزشکی، علم پیشرفت با

 پزشکی، و بهداشتی هايسري مراقبت یک انجام با توانمی که زمانی یعنی گردد؛می بارداري بر از قبل زمان به آنها از بسیاري که شروع
برنامه . در در معرض خطرات احتمالی قرار نگیرد و جنین مادر سالمت تا کرد بسیار کند یا متوقف را آنها و عوارض هابیماري این سیر

هاي دوران مندي از فرم مراقبتدهندگان خدمات سالمت با بهرهایران، کلیه ارائههاي ادغام یافته سالمت مادران در کشوري مراقبت
دران بارداري، وضعیت بارداري فعلی، سوابق بارداري و زایمان قبلی، سابقه یا ابتال فعلی به بیماري/ناهنجاري و سابقه رفتارهاي پرخطر در ما

 ،را شناسایی و در صورت نیاز مت مادر و جنین را تهدید نمایدممکن است سالهایی که و همسرشان را بررسی و عوامل خطر و بیماري
هاي مادران بر اساس دستورالعمل کشوري سوابق عوامل خطر و بیماري فصل مطالعهدر این  .دهندمداخالت پیشگیرانه یا درمانی انجام می

 شود.ارائه میررسی موارد مورد بنتایج آن به تفکیک که مادري ایمن مورد بررسی قرار گرفت 
 
 

 وضعیت بارداری فعلی مادران 
دهندگان عامل خطر در فرم مراقبت بارداري قید شده که ارائه 17 ،مادري ایمن کشوري برنامه در بخش وضعیت بارداري فعلی طبق 

 1-3جداول دهند. میدر اولین ویزیت مادر باردار نسبت به شناسایی آن اقدام و در صورت نیاز مداخالت متناسب را انجام خدمات سالمت 
 دهد.را بر حسب محل سکونت و مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران نشان میسالمت مادر و جنین فراوانی عوامل خطر تهدید کننده 

 
 بارداری فعلی مادران بر حسب محل سکونت و مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران: وضعیت عوامل خطر در 1جدول 

 بارداري فعلیوضعیت                    
 

 مورد بررسی مناطق

 مناطق روستایی مناطق شهری 
سالم/ فاقد 
 عامل خطر

داراي حداقل یک 
سالم/ فاقد  کل عامل خطر 

 عامل خطر
داراي حداقل یک 

 کل عامل خطر 

 410 213(0/52) 197(0/48) 454 234(5/51) 220(5/48) هاي با موارد پایین مرگ مادراستان
 377 243(5/64) 134(5/35) 514 247(1/48) 267(9/51) هاي با موارد متوسط مرگ مادراستان
 491 301(3/61) 190(7/38) 542 271(0/50) 271(0/50) هاي با موارد باالي مرگ مادراستان

 1278 757(2/59) 521(8/40) 1510 752(8/49) 758(2/50) کل
( ولی P=553/0دار وجود نداشت )رابطه معنیساکن مناطق شهري بین مناطق مورد بررسی و وضعیت عوامل خطر در بارداري فعلی مادران 

 (. P=001/0دار وجود داشت )رابطه معنیدر مادران ساکن مناطق روستایی 
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مادران باردار بر حسب محل سکونت و مناطق داری فعلی )وضعیت بارداری فعلی( در بار : فراوانی عوامل خطر2جدول 
 جغرافیایی خطر مرگ مادران

 مناطق روستایی مناطق شهری

کد 
ری

یما
ب

 

 خطر مرگ مادرمیزان                
 نوع عامل خطر

کم 
 خطر

خطر 
 متوسط

خطر 
 خطر مرگ مادر میزان      کل زیاد

 نوع عامل خطر
کم 
 خطر

خطر 
 متوسط

خطر 
 کل زیاد

 1278 491 377 410 کل مادران مورد بررسی 1510 542 514 454 کل مادران مورد بررسی 

 48 24 13 11 سال 18بارداري زیر  45 14 11 20 سال 18بارداري زیر  1
 91 38 30 23 سال 35بارداري باالي  98 34 42 22 سال 35بارداري باالي  2
 173 86 42 45 سال 3فاصله بارداري کمتر از  137 66 35 36 سال 3کمتر از فاصله بارداري  3
 34 22 8 4 بارداري پنجم و باالتر 22 15 6 1 بارداري پنجم و باالتر 4
 45 11 9 25 سن بارداري نامشخص 154 61 55 38 سن بارداري نامشخص 5
 366 154 143 69 غیرطبیعینمایه توده بدنی  289 80 113 96 نمایه توده بدنی غیرطبیعی 6
 11 4 3 4 شغل سخت و سنگین 11 0 8 3 شغل سخت و سنگین 7
 14 6 5 3 چندقلویی 6 0 2 4 چندقلویی 8
 38 16 9 13 بارداري همزمان با قرص/ آمپول 15 1 5 9 بارداري همزمان با قرص/ آمپول 9

 IUD 0 1 1 2 بارداري همزمان با IUD 16 0 0 16 بارداري همزمان با 10
 TL 9 16 2 27 بارداري همزمان با TL 1 1 0 2 بارداري همزمان با 11
 7 5 1 1 شیردهی همزمان با بارداري 19 7 7 5 شیردهی همزمان با بارداري 12
 39 14 16 9 ارهاش منفی 51 21 17 13 ارهاش منفی 13
 16 10 2 4 دخانیاتکشیدن سیگار یا سایر  4 4 0 0 کشیدن سیگار یا سایر دخانیات 14
 23 8 3 12 مصرف الکل 0 0 0 0 مصرف الکل 15
 61 21 23 17 اعتیاد به مواد مخدر 12 0 11 1 اعتیاد به مواد مخدر 16
 112 36 38 38 بینی نشدهحاملگی ناخواسته پیش 77 37 16 24 بینی نشدهحاملگی ناخواسته پیش 17
 1107 458 362 287 کل 958 340 329 289 کل

عامل خطر در مناطق روستایی  1107عامل خطر )با احتساب تکرار پذیري( در مناطق شهري و  958هاي جدول دو، با توجه به داده
در مناطق شهري نسبت به تعداد مادران مورد بررسی  )با احتساب تکرار پذیري(بنابراین میزان شناسایی عوامل خطرشناسایی و ثبت شد. 

 درصد بود. 6/86 ستاییدر مناطق رو درصد و 4/63
 

 مادرانفراوانی عوامل خطر در بارداری فعلی مادران مورد بررسی بر حسب سن : 3جدول 
 وضعیت عوامل خطر

 سن مادران مورد بررسی
سالم/ فاقد 
 عامل خطر

داراي یک 
 خطر عامل

داراي دو 
 خطر عامل

داراي سه 
 خطر عامل

داراي چهار 
 خطر عامل

داراي پنج 
 خطر عامل

 کل

 67 - 1(5/1) 3(5/4) 17(4/25) 38(7/56) 8(9/11) سال 18 زیر
 2429 3(1/0) 15(6/0) 57(3/2) 289(9/11) 875(0/36) 1190(1/49) سال 35تا  18

 241 2(8/0) 6(5/2) 23(5/9) 83(4/34) 89(0/37) 38(8/15) سال 35باالي 
 2737 5(2/0) 22(8/0) 83(0/3) 389(2/14) 1002(6/36) 1236(2/45) کل
 .(p=001/0دار وجود داشت )رابطه معنی بین سن مادران و عوامل خطر در بارداري فعلی 3هاي جدولبا توجه به داده
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  سوابق بارداری و زایمان قبلی
بارداري هر مادري که ابتال به یک یا چند بیماري یا عامل خطر وابسته است.  ابقهفعلی هر فرد به عوامل زیادي از جمله سبارداري سالمت 

مربوط به عامل خطر  17 ،در برنامه کشوري مادري ایمن .بارداري قبلی او بررسی گرددسالمت کند الزم است دوم و بعد از آن را طی می
سوابق فراوانی  4-6جداول . ، مشخص و در فرم مراقبت بارداري قید شدتحت تاثیر قرار دهدرا  بارداري فعلی مادرتواند که میبارداري قبلی 

قابل ذکر است  دهد.نشان می و سن مادران مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران ،را بر حسب محل سکونت مادران بارداري و زایمان قبلی
ند. به همین دلیل تعداد بلی داشتند مورد بررسی قرار گرفتیک بار زایمان ق یابار بارداري  یکدر این قسمت مادرانی که سابقه حداقل 

 باشد.هاي قبلی و بعدي همین فصل میبررسی خیلی کمتر از قسمتمادران مورد 
 

 بارداری و زایمان قبلی مادران باردار بر حسب محل سکونت و مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران سوابق: وضعیت 4جدول 
 سوابق بارداري و زایمان قبلی         

 
 

 هاي مورد بررسیاستان

 مناطق روستایی مناطق شهری
سالم/ فاقد 

عامل خطر یا 
 بیماري

داراي حداقل 
یک خطر یا 

 بیماري
 کل

سالم/ فاقد 
عامل خطر یا 

 بیماري

داراي حداقل 
یک خطر یا 

 بیماري
 کل

 285 63(1/22) 222(9/77) 288 111(0/39) 177(0/61) هاي با موارد پایین مرگ مادراستان
 242 58(0/24) 184(0/76) 345 129(4/37) 216(6/62) هاي با موارد متوسط مرگ مادراستان
 349 73(9/20) 276(1/79) 376 149(6/39) 227(4/60) هاي با موارد باالي مرگ مادراستان

  876 194(1/22) 682(9/77) 1009 389(6/38) 620(4/61) کل
دار وجود نداشت روستایی رابطه معنیمناطق قبلی مادران ساکن مناطق شهري و و زایمان بارداري  سوابقبین مناطق مورد بررسی و 

(503/0=P ،)(970/0=P.) 
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 ها و عوامل خطر در بارداری و زایمان قبلی مادران باردار بر حسب محل سکونت : فراوانی سوابق بیماری5جدول 
 و مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران

 مناطق روستایی مناطق شهری

کد 
ری

یما
ب

 

 مرگ مادرخطر  میزان  
 نوع بیماري یا عامل خطر

کم 
 خطر

خطر 
 متوسط

خطر 
 خطر مرگ مادر کل زیاد

 نوع بیماري یا عامل خطر
کم 
 خطر

خطر 
 متوسط

خطر 
 کل زیاد

 876 349 242 285 کل مادران مورد بررسی 1009 376 345 288 کل مادران مورد بررسی 
 4 1 1 2 خونریزي پس از زایمان 4 1 0 3 آتونی )اینرسی( 1
 11 10 0 1 پره اکالمپسی/ اکالمپسی 23 14 7 2 پره اکالمپسی/ اکالمپسی 2
 11 6 3 2 جدا شدن زودرس جفت 2 1 1 0 جدا شدن زودرس جفت 3
 3 0 1 2 جفت سرراهی 7 2 1 4 جفت سرراهی 4
 2 1 0 1 چند قلویی 6 3 2 1 چند قلویی 5
 8 3 5 0 زایمان دیررس 5 2 1 2 زایمان دیررس 6
 9 1 4 4 زایمان زودرس 18 10 3 5 زایمان زودرس 7
 4 1 2 1 زایمان سخت 9 3 2 4 زایمان سخت 8
 51 23 17 11 زایمان سریع 5 1 2 2 زایمان سریع 9

 65 23 10 32 سزارین 256 101 90 65 سزارین/ جراحی شکم 10
 15 7 6 2 سقط مکرر/دیررس 45 14 11 20 سقط مکرر/دیررس 11
 8 1 5 2 مول/ حاملگی نابجا 37 2 13 22 حاملگی نابجامول/  12
 17 1 10 6 گرم 2500نوزاد با وزن کمتر از  56 22 15 19 گرم 2500نوزاد با وزن کمتر از  13
 4 1 1 2 گرم 4000نوزاد با وزن بیش از  17 5 7 5 گرم 4000نوزاد با وزن بیش از  14
 25 10 8 7 مرده زایی 14 5 4 5 مرده زایی 15
 14 2 6 6 مرگ نوزاد 12 6 4 2 مرگ نوزاد 16
 9 4 5 0 نوزاد ناهنجار 11 4 3 4 نوزاد ناهنجار 17
 6 4 0 2 بارداري دیابت  18
 266 99 84 83 کل 527 196 166 165 کل

بیماري یا عامل خطر )با احتساب تکرار پذیري( در مناطق شهري و  527، در بارداري و زایمان قبلی مادران 5هاي جدولبا توجه به داده
 )با احتساب تکرار پذیري(بنابراین میزان شناسایی بیماري یا عوامل خطربیماري یا عامل خطر در مناطق روستایی شناسایی و ثبت شد.  266

 درصد بود. 4/30 روستاییدر مناطق  درصد و 2/52در مناطق شهري نسبت به تعداد مادران مورد بررسی 
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 مادران مورد بررسی بر حسب سن قبلیو زایمان در بارداری ها و عوامل خطر ابتال به بیماری: فراوانی 6جدول 

 وضعیت عوامل خطر
 
 

 سن مادران مورد بررسی

سالم/ فاقد 
عامل خطر 
 یا بیماري

داراي یک 
خطر  عامل

 یا بیماري

داراي دو 
خطر  عامل

 یا بیماري

داراي سه 
خطر  عامل

 یا بیماري

داراي چهار 
خطر  عامل

 یا بیماري

داراي پنج 
یا شش 

خطر  عامل
 یا بیماري

 کل

 7 - - - - 2(6/28) 5(4/71) سال 18زیر 
 1562 2(1/0) 14(9/0) 12(8/0) 94(0/6) 373(9/23) 1067(3/68) سال 35تا  18

 208 - 1(5/0) 1(5/0) 17(2/8) 63(3/30) 126(5/60) سال 35باالي 
 1777 2(1/0) 15(8/0) 13(7/0) 111(2/6) 438(7/24) 1198(5/67) کل
دار وجود داشت رابطه معنی بین سن مادران و موارد ابتال به بیماري و عوامل خطر در بارداري قبلی 6هاي جدولبا توجه به داده

(001/0=p). 
 
 

  ناهنجاری سابقه یا ابتال فعلی به بیماری/
هاي جسمی و روحی مبتال نباشد شانس بیشتري خواهد داشت یک از بیماريطبیعی است هر مادر بارداري اگر قبل و حین بارداري به هیچ

بیماري جسمی یا روحی که بارداري خود را سالم و بدون مواجه با خطر به پایان برساند ولی اگر مادر قبل و حین بارداري به یک یا چند 
مبتال باشد، به ازاي نوع بیماري و شدت آن ممکن است تحت تاثیر پیامدهاي آن قرار گیرد و در صورت عدم اقدامات پیشگیرانه یا درمانی 

بارداري فعلی مادر مشخص و در فرم  تاثیرگذار بربیماري  23 ،در برنامه کشوري مادري ایمنهاي جدي و حتی مرگ مواجه گردد. به آسیب
را بر حسب محل سکونت، ها و ناهنجاري مادران باردار در بارداري فعلی ابتال به بیماريفراوانی  7-9. جداول گردیدري قید مراقبت باردا

 دهد.مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران و سن مادران نشان می
 

 کونت و مناطق جغرافیایی ها و ناهنجاری در بارداری فعلی مادران باردار بر حسب محل س: وضعیت ابتال به بیماری7جدول 
 خطر مرگ مادران

 وضعیت بیماري                          
 
 

 مورد بررسی مناطق

 مناطق روستایی مناطق شهری
سالم/ فاقد 
بیماري یا 
 ناهنجاري

داراي حداقل 
یک بیماري 
 یا ناهنجاري

 کل
سالم/ فاقد 
بیماري یا 
 ناهنجاري

داراي حداقل 
یک بیماري 
 یا ناهنجاري

 کل

 410 50(2/12) 360(8/87) 454 76(7/16) 378(3/83) هاي با موارد پایین مرگ مادراستان
 377 72(1/19) 305(9/80) 514 86(7/16) 428(3/83) هاي با موارد متوسط مرگ مادراستان
 491 110(4/22) 381(6/77) 542 125(1/23) 417(9/76) هاي با موارد باالي مرگ مادراستان

 1278 232(2/18) 1046(8/81) 1510 287(0/19) 1223(0/81) کل
-ها یا ناهنجاريبیماريخود سابقه یا مبتال به حداقل یکی از در بارداري فعلی درصد مادران  19حدود  7هاي جدول شمارهبا توجه به داده

ها و ناهنجاري در بارداري فعلی مادران باردار ساکن بین مناطق مورد بررسی و وضعیت ابتال به بیماري هاي تاثیرگذار در بارداري بودند.
 (.P( ،)001/0=P=011/0دار وجود داشت )روستایی رابطه معنیمناطق مناطق شهري و 
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: فراوانی سابقه یا ابتال فعلی به بیماری/ناهنجاری در مادران باردار مورد بررسی بر حسب محل سکونت و مناطق 8جدول 
 انجغرافیایی خطر مرگ مادر

 مناطق روستایی مناطق شهری

کد 
ري

بیما
 

 خطر مرگ مادر میزان
 نوع بیماري یا ناهنجاري

کم 
 خطر

خطر 
 متوسط

خطر 
 خطر مرگ مادر میزان کل زیاد

 نوع بیماري یا ناهنجاري
کم 
 خطر

خطر 
 متوسط

خطر 
 کل زیاد

 1278 491 377 410 کل مادران مورد بررسی 1510 542 514 454 کل مادران مورد بررسی 
 20 8 12 0 بیماري قلبی 32 10 16 6 بیماري قلبی 1
 16 10 4 2 بیماري گوارشی 18 10 5 3 بیماري گوارشی 2
 26 9 8 9 بیماري کلیوي 19 7 7 5 بیماري کلیوي 3
 5 2 2 1 لوپوس 5 0 3 2 بیماري بافت همبند 4
 13 7 3 3 بیماري تیروئید 51 15 13 23 بیماري تیروئید 5
 15 9 4 2 تاالسمی مینور مادر 36 19 8 9 تاالسمی مینور مادر 6
 1 0 0 1 تاالسمی مینور همسر 4 2 1 1 تاالسمی مینور همسر 7
 44 20 14 10 فشارخون باال 14 4 4 6 فشارخون باال 8
 1 1 0 0 صرع 4 0 2 2 صرع 9

 13 4 3 6 آسم 11 2 5 4 آسم 10
 0 0 0 0 انعقادياختالل  2 1 0 1 اختالل انعقادي 11
 2 1 0 1 سل 3 0 2 1 سل 12
 2 2 0 0 ناهنجاري دستگاه تناسلی 11 11 0 0 ناهنجاري دستگاه تناسلی 13
 24 15 5 4 دیابت 22 3 7 12 دیابت 14
 0 0 0 0 سابقه یا ابتالبه سرطان پستان 3 1 0 2 سابقه یا ابتالبه سرطان پستان 15
 27 8 11 8 هپاتیت 2 1 1 0 هپاتیت 16
 7 1 1 5 اختالل روانی 5 1 2 2 اختالل روانی 17
 0 0 0 0 مالتیپل اسکلروزیس 0 0 0 0 مالتیپل اسکلروزیس 18
 0 0 0 0 ایدز 0 0 0 0 ایدز 19
 15 12 0 3 آنمی فقر آهن 19 14 5 0 آنمی فقر آهن 20
 2 0 0 2 آنمی داسی شکل 0 0 0 0 آنمی داسی شکل 21
      0 0 0 0 ترومبوفیلی 22
 13 10 0 3 سایر بیماري 41 21 12 8 سایر بیماري 23
 40 19 20 1 حساسیت دارویی 4 2 1 1 حساسیت دارویی 24
 286 138 87 61 کل 306 124 94 88 کل

بیماري  286)با احتساب تکرار پذیري( در مناطق شهري و  ناهنجاريبیماري یا  306، در بارداري فعلی مادران 8هاي جدولبا توجه به داده
نسبت به تعداد  )با احتساب تکرار پذیري(بنابراین میزان شناسایی بیماري یا ناهنجاري  در مناطق روستایی شناسایی و ثبت شد.ناهنجاري یا 

 درصد بود. 4/22 در مناطق روستایی درصد و 3/20در مناطق شهري مادران مورد بررسی 
 

 بیماری/ناهنجاری در مادران مورد بررسی بر حسب سن مادران: فراوانی ابتال فعلی به 9جدول 
 وضعیت بیماري 
 سن مادران مورد بررسی

سالم/ فاقد 
 بیماري

ابتال به یک 
 مورد بیماري

ابتال به دو 
 مورد بیماري

ابتال به سه 
 مورد بیماري

 کل

 67 - - 5(5/7) 62(5/92) سال 18زیر 
 2429 10(4/0) 59(4/2) 376(5/15) 1984(7/81) سال 35تا  18

 241 1(4/0) 8(3/3) 56(2/23) 176(1/73) سال 35باالي 
 2737 11(4/0) 67(4/2) 437(0/16) 2222(2/81) کل
 .(p=009/0دار وجود داشت )بین سن مادران و موارد ابتال به بیماري رابطه معنی 9جدول هايبا توجه به داده
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  سابقه رفتارهای پرخطر در مادر و همسرش
اعتیاد سابقه تزریق مکرر خون، سابقه زندان، منظور از رفتارهاي پرخطر که باید در قبل و حین بارداري بررسی و شناسایی شود شامل 

و و همسرانشان جهت آموزش شناسایی رفتارهاي پرخطر در مادران باردار . استهمسر  در زن و یاتزریقی، رفتارهاي جنسی محافظت نشده 
در زیر به مواردي از خطرات است.  مهمارتقاي سالمت مادران و نوزادان و در نتیجه ارتقاي سالمت جامعه  به منظور همداخالت پیشگیران

 گردد:رفتارهاي پرخطر در بارداري اشاره میاحتمالی 
  را از  انسان  که  حاضر است  قرن  و اجتماعی  ، پزشکی بهداشتی  از مشکالت  یکی  عنوان  مواد مخدر به  اعتیاد به مواد مخدر: اعتیاد به -1

در   که  و نقشی  محوریت دلیل   دهد. اعتیاد هر کدام از اعضاي خانواده، مادر را به مورد تهدید قرار می  و اجتماعی  ، روانی جسمی  هايجنبه
و   ، روانی نها سالمت خود بلکه سالمت جسمیدهد. در صورتی که مادر خانواده دچار اعتیاد شود، نه تدارد، تحت تاثیر قرار می  خانواده  درون

حال اگر مادر معتادي باردار شود با توجه به رابطه تنگاتنگ مادر و جنین در طی بارداري،  اندازد.تمام افراد خانواده را به خطر می  اجتماعی
ن زودرس، فشار خون حاملگی، پارگی زودرس کیسه آب، زایما احتمالاندازد و  می  مخاطره  را نیز به  جنین و روانی   جسمی  اعتیاد مادر زندگی

اختالل رشد داخل رحمی جنین، مرگ داخل رحمی جنین،  ،Cو   B، هپاتیت(HIV)سزارین، افزایش احتمال ابتال به ویروس ایدز 
 .دهدافزایش میرا مشکالت تنفسی  و هاي مشهود در نوزاد، تشنج در نوزادناهنجاري

به هرگونه تماس جنسی محافظت نشده )بدون استفاده از کاندوم( رفتار جنسی غیر ایمن گفته می شود.  ایمن:رفتارهاي جنسی غیر  -2 
توانند خطر انتقال بیماري را در میهاي آمیزشی، خشونت در زمان تماس جنسی ابتال به بیماري مثل داشتن شرکاي جنسی متعدد، يموارد

آمیزشی را  هاي و سایر عفونت Cو  Bهپاتیت  ،HIVاحتمال ابتال به جنسی رفتارهاي پرخطر داشتن رفتار جنسی غیر ایمن افزایش دهند. 
کند. افرادي که سابقه رفتارهاي پرخطر در خود و یا همسر دارند، الزم است که تحت مشاوره قرار گیرند و در صورت لزوم بیشتر می

 از آنها به عمل آید.  مرتبطآزمایشات تشخیصی 
ویروسی منتقله از راه خون را   هاي و سایر عفونت Cو  Bهپاتیت  ،HIVسابقه تزریق مکرر خون هم ممکن است احتمال ابتال به  -3

 . نمایدهاي مذکور، از راه آمیزش جنسی امکان انتقال به زن را فراهم و در صورت ابتال همسر به یکی از بیماري هددافزایش 
مبتال به  در مجاورت زندانیانممکن است با سابقه زندانی  هر کدام از زوجینیا همسر وي به دلیل اینکه سابقه زندان در زن باردار  -4

HIV،  هپاتیتB  وC باید در زمان تشکیل پرونده مورد مشاوره قرار گیرند و در صورت دنو یا معتاد به طرقی در معرض خطر قرار گیر ،
 مواجهه با خطرات احتمالی براي انجام آزمایشات تشخیصی مرتبط ارجاع داده شوند. 

فراوانی رفتارهاي پرخطر در مادران باردار و همسرشان را بر حسب محل سکونت و مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران  10-11جداول 
 دهد.مینشان 

 
 
 

 : وضعیت سابقه رفتارهای پرخطر در مادران باردار و همسرشان بر حسب محل سکونت 10جدول 
 و مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران

 سابقه رفتارهاي پرخطر  
 

 مورد بررسی مناطق

 مناطق روستایی مناطق شهری

فاقد رفتار 
 پرخطر

داراي حداقل 
یک رفتار 

 پرخطر
فاقد رفتار  کل

 پرخطر

داراي حداقل 
یک رفتار 

 پرخطر
 کل

 410 3(7/0) 407(3/99) 454 4(9/0) 450(1/99) هاي با موارد پایین مرگ مادراستان
 377 5(3/1) 372(7/98) 514 4(8/0) 510(2/99) هاي با موارد متوسط مرگ مادراستان
 491 4(8/0) 487(2/99) 542 1(2/0) 541(8/99) هاي با موارد باالي مرگ مادراستان

 1278 12(2/1) 1266(8/98) 1510 9(6/0) 1501(4/99) کل
 بودند. رفتارهاي پرخطرشان مواجه با دهد کمتر از یک درصد مادران یا همسراننشان می 10جدول 
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 : فراوانی سابقه رفتارهای پرخطر در مادران باردار و همسرشان بر حسب محل سکونت 11جدول 
 مادرانو مناطق جغرافیایی خطر مرگ 

 مناطق روستایی مناطق شهری

کد 
ری

یما
ب

 

 خطر مرگ مادر میزان
 خطررفتار پرنوع 

کم 
 خطر

خطر 
 متوسط

خطر 
 خطر مرگ مادر میزان کل زیاد

 خطررفتار پرنوع 
کم 
 خطر

خطر 
 متوسط

خطر 
 کل زیاد

 1278 491 377 410 کل مادران مورد بررسی 1414 499 470 445 کل مادران مورد بررسی 
 1 0 1 0 سابقه زندان مادر 0 0 0 0 سابقه زندان مادر 1
 8 2 3 3 سابقه زندان همسر 2 0 1 1 سابقه زندان همسر 2
 3 2 1 0 سابقه تزریق مکرر خون مادر 5 1 2 2 سابقه تزریق مکرر خون مادر 3
 0 0 0 0 سابقه تزریق مکرر خون همسر 1 0 1 0 سابقه تزریق مکرر خون همسر 4
 0 0 0 0 سابقه اعتیاد تزریقی مادر 1 0 0 1 اعتیاد تزریقی مادرسابقه  5
 0 0 0 0 سابقه اعتیاد تزریقی همسر 0 0 0 0 سابقه اعتیاد تزریقی همسر 6
 0 0 0 0 سابقه رفتار جنسی پرخطر مادر 0 0 0 0 سابقه رفتار جنسی پرخطر مادر 7
 0 0 0 0 جنسی پرخطر همسرسابقه رفتار  0 0 0 0 سابقه رفتار جنسی پرخطر همسر 8

 12 4 5 3 کل 9 1 4 4 کل
دهد که بیشترین رفتار پرخطر در مناطق شهري سابقه تزریق مکرر خون مادر و در مناطق روستایی سابقه زندان همسر نشان می 11جدول 

 بود.
 

  تفسیر نتایج
هاي هر قسمت را با توجه به داده ،تفسیر آن باید دقت نمودبندي و ارائه گردید که در مطالعه در چهار گروه طبقهفصل هاي این یافته

هاي جامعه را نشان دهد شاید خود نیازمند تواند واقعیتهاي گزارش شده تا چه سطحی میداده. از اینکه قرار دادتحلیل  موردشرایط مشابه 
مقاالت اندک  و در کار مشابه منتشر شده باشد یافت نشدهایی با روش مقاالتی که از پژوهش ،در بررسی متوناي باشد. به تحقیق جداگانه

مادران باردار درصد  7/13مادر باردار مورد بررسی،  3159از بین  عزیزيبه قسمت خاصی از عوامل خطر مادر پرداختند. در مطالعه  موجود
 درصد پرفشاري 7/1سرراهی،  د جفتدرص 3/2جنین،  حرکات درصد کاهش 3/2درصد سابقه سقط،  4داراي حداقل یک عامل خطر بودند. 

 قبلی بودند.  هايبارداري در خطر داقل یک عاملحداراي  مادران بارداردرصد  5/5ادراري داشتند.  درصد عفونت 8/5خون، 
هاي بهداشتی مقایسه و نقد هاي سایر فصول همین کتاب و یا با شاخصتوان با دادههاي گزارش شده این فصل را میداده بعضی از

سال مناطق شهري و  35سال و بارداري باالي  18بارداري زیر این فصل در خصوص تعداد  2جدول  2و 1به طور مثال به ردیف نمود. 
شد. ها کمتر از فصل یک گزارش سالی 35ها بیشتر و باالي سالی 18فصل یک مقایسه کنید. چرا زیر  2و  1روستایی را با جدول شماره 

 2جدول  6ردیف  فصل یک مقایسه کنید. 9و  8بارداري پنجم و باالتر را با جدول شماره در خصوص تعداد این فصل  2جدول  4ردیف 
فصل پنجم )اضافه وزن و چاق( مقایسه  6و  5مادران داراي نمایه توده بدنی غیرطبیعی را با جدول شماره  این فصل را در خصوص تعداد

بارداري مورد  27مالحظه نمائید، آیا تعداد  TLو  IUDبارداري همزمان با  این فصل در خصوص تعداد 2جدول  11و  10ردیف کنید. 
ارهاش خصوص تعداد مادران  این فصل در 2جدول  13ردیف  هاي با خطر متوسط صحت دارد؟مورد آن در استان 16و  TLهمزمان با 

بینی نشده این فصل در خصوص تعداد حاملگی ناخواسته پیش 2جدول  17ردیف  فصل سه مقایسه کنید. 14و  13را با جدول شماره  منفی
 شود؟فصل چهارم بخش دوم مقایسه کنید. چرا اختالف فاحشی خصوصا در مناطق شهري دیده می 1را با جدول 

نفر( با  876نفر در کنار  1009با لحاظ نمودن تعداد مادران مورد بررسی ) هاي مناطق شهري را با مناطق روستاییداده 5در جدول 
)با جدول برابر مناطق روستایی است؟  4آیا واقعا میزان سزارین در مناطق شهري حدودا  10هم مقایسه کنید. به طور مثال در ردیف 

در مناطق شهري  گرم 4000گرم و بیش از  2500وزن کمتر از نوزادان با آیا واقعا میزان  14و  13در ردیف مقایسه کنید(.  8فصل 1شماره
 دهد؟(یج حیاتی چه میزان و تفاوتی را نشان میزهاي )داده برابر مناطق روستایی است؟ 3حدودا 
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 8 جدول در خصوص تعداد مادران مبتال به بیماري قلبی را با جدول 1را به دقت بررسی نمائید. به طور مثال ردیف  8هاي جدولداده
در خصوص  8جدول 8فصل پنجم و ردیف  7در خصوص تعداد مادران مبتال به بیماري تیروئید را با جدول  8جدول 5فصل پنجم و ردیف 

فصل پنجم مقایسه کنید. آیا عمده مادران مبتال به بیماري مذکور در بارداري  2تعداد مادران مبتال به بیماري فشارخون باال را با جدول 
در خصوص تعداد مادران  8جدول 20کنیم. ردیف را مشاهده میها از آن بیماريفتند؟ که در فصل پنجم تعداد بسیار کمتري فعلی بهبود یا

 ها چه توجیهی دارند؟سوم مقایسه کنید. این تفاوتفصل  2و 1جدول آزمایش نوبت اول را با آنمی فقر آهن  مبتال به
را به دقت بررسی نمائید. آیا فراوانی سابقه رفتارهاي پرخطر در مادران باردار و همسرشان در جمعیت چند هزار  11هاي جدولداده

آن  ،3فصل  19به همین تعداد است، چرا در جدول واقعا است؟ اگر سابقه رفتارهاي پرخطر شده همین تعداد گزارش میزان به واقعا نفري 
 اقدام نمودند؟ HIVم آزمایش نجاتعداد مادران براي ا

-اي از کیفیت نامناسب مراقبتتواند نشانهکننده نباشد میتوجیهها هاي مذکور و سایر دادهطبیعی است اگر دالیل عدم همخوانی داده
در واحدهاي  ي ثبتیهادرست است؟ براي باالتر بردن کیفیت دادهفصل کدام هاي دادهمشکل در کجاست؟ ها باشد. حال باید سئوال شود 

تواند فرصتی را براي نتایج پژوهش حاضر می؟ و یا هر دو راهکار ترباید انجام داد؟ آموزش بیشتر یا نظارت وسیع یچه اقداممحیطی 
 نظران محلی راهکارهاي موثرتر رااندیشی صاحبمندي از نتایج حاصله و هممدیران و کارشناسان استانی و شهرستانی فراهم نماید با بهره

 شناسایی و اجرا نمایند.
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 مقدمه
 10تا  6نوبت جهت آزمایش خون و ادرار )یک نوبت در فاصله بین هفته  2بر اساس برنامه کشوری مادری ایمن، هر مادر باردار باید در 

مرکز تشخیص طبی و دو نوبت هم برای انجام سونوگرافی رحم )یک نوبت بارداری( به  30تا  26بارداری و نوبت دوم در فاصله بین هفته 
 1-22بارداری( به مرکز رادیولوژی ارجاع داده شود. جداول  33تا  31بارداری و نوبت دوم در فاصله بین هفته  18تا  16در فاصله بین هفته 

راوانی و نتایج سونوگرافی نوبت اول و دوم مادران باردار را نشان ف 23-28فراوانی و نتایج آزمایشات خون و ادرار نوبت اول و دوم و جداول 
 دهند.می
 

 بارداریدر هموگلوبین و هماتوکریت 
 تفاوت دلیل به درصد است اما 30-50افزایش، حدود  این . اگرچهاست مادر خون حجم افزایش بارداری، طی در فیزیولوژیک تغییر بارزترین
 افت در نتیجه و مادر خون رقیق شدن به باشد،می درصد 18 و 50 ترتیب که به قرمز، هایگلبول حجم و پالسما حجم افزایش در میزان

تقریباً  این زمان در بوده و بارداری 26-30های هفته به خون مربوط حجم افزایش سرعت بیشترین انجامد. البتهخون می هموگلوبین سطح
 روی هموگلوبین میزان در قابل توجهی افت آهن، بدنی ذخایر فقدان صورت در شود ومی کاسته هموگلوبین میزان زلیتر اگرم در دسی 2

بارداری  26-30و  6-10های به طور معمول دو نوبت در هفتهباردار دهد. در برنامه کشوری مادری ایمن توصیه شده است هر مادر می
متناسب با نتایج آزمایشگاهی مداخالت متناسب انجام گیرد. به دلیل و گاه تشخیص طبی ارجاع آزمایشساز به جهت کنترل فاکتور خون

 جداگانه آنلمی و پژوهشی ین، بحث عاهمیت تغییرات هموگلوبین و هماتوکریت در طول بارداری و شیوع عوارض احتمالی آن در مادر و جن
 1-4خونی و وضعیت هماتوکریت طی جداول . در این قسمت مطالعه شیوع کمخواهد شدارائه  م همین بخشدر فصل چهاربطور مفصل 

بندی سازمان در این مطالعه بر اساس طبقه گردد.صرفا بر حسب محل سکونت مادران و مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران ارائه می
خونی، هموگلوبین گرم در دسی لیتر به عنوان فاقد کم 11جهانی بهداشت در سه ماه اول و سوم بارداری هموگلوبین مساوی و بیشتر از 

خونی متوسط، هموگلوبین به عنوان کملیتر گرم در دسی  7-9/9خونی خفیف، هموگلوبین بین به عنوان کم لیترگرم در دسی 9/10-10
 خونی شدید تعریف شد. به عنوان کم 7کمتر از 

 
 خطر مرگ مادرانخونی مادران باردار ساکن مناطق شهری بر حسب مناطق جغرافیایی : فراوانی کم1جدول 

 وضعیت هموگلوبین    
 
 

 مورد بررسی مناطق

کل  نوبت اول )سه ماهه اول بارداری(
مادران 
آزمایش 

 داده

کل  نوبت دوم )سه ماهه سوم بارداری(
مادران 
آزمایش 

 داده

فاقد 
 کم

 خونی

کم 
خونی 
 خفیف

کم 
خونی 
 متوسط

میانگین و 
انحراف 

 معیار

فاقد 
 کم

 خونی

کم 
خونی 
 خفیف

کم 
خونی 
 متوسط

میانگین و 
انحراف 

 معیار
 های با موارد استان

 رگ مادرپایین م
417 

(2/97) 
11 

(6/2) 
1 

(2/0) 2/1±3/13 429 360 
(8/89) 

33 
(2/8) 

8 
(0/2) 3/1±3/12 401 

های با موارد استان
 مرگ مادرمتوسط 

429 
(8/95) 

14 
(1/3) 

5 
(1/1) 1/1±8/12 448 340 

(6/76) 
89 

(0/20) 
15 

(4/3) 1/1±7/11 444 

های با موارد استان
 مرگ مادرباالی 

399 
(1/82) 

61 
(6/12) 

26 
(3/5) 2/1±0/12 486 244 

(7/54) 
140 

(4/31) 
62 

(9/13) 0/1±0/11 446 

 1245 کل
(4/91) 

86 
(3/6) 

32 
(3/2) 3/1±7/12 1363 944 

(2/73) 
262 

(2/20) 
85 

(6/6) 3/1±7/11 1291 

دار وجود داشت خونی مادران باردار ساکن مناطق شهری هم در نوبت اول و هم در نوبت دوم رابطه معنیو کمبین مناطق مورد بررسی 
(001/0>P( ،)001/0>P.) خونی شدید مبتال نبودند.کدام از مادران در دوره بارداری اخیر به کمدر نمونه پژوهش هیچ 
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 روستایی بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران خونی مادران باردار ساکن مناطق: فراوانی کم2جدول 
 وضعیت هموگلوبین  

 
 

 مورد بررسیمناطق 

کل  نوبت اول )سه ماهه اول بارداری(
مادران 
آزمایش 

 داده

کل  نوبت دوم )سه ماهه سوم بارداری(
مادران 
آزمایش 

 داده

فاقد 
 کم

 خونی

کم 
خونی 
 خفیف

کم 
خونی 
 متوسط

میانگین و 
انحراف 

 معیار

فاقد 
کم 
 خونی

کم 
خونی 
 خفیف

کم 
خونی 
 متوسط

میانگین و 
انحراف 

 معیار
 های با موارد استان

 پایین مرگ مادر
382 

(7/96) 
11 

(8/2) 
2 

(5/0) 3/1±3/13 395 348 
(8/90) 

24 
(3/6) 

11 
(9/2) 2/1±3/13 383 

های با موارد استان
 متوسط مرگ مادر

359 
(7/95) 

12 
(2/3) 

4 
(1/1) 1/1±9/12 375 289 

(7/77) 
73 

(6/19) 
10 

(7/2) 1/1±8/12 372 

 های با موارد استان
 باالی مرگ مادر

408 
(6/84) 

52 
(8/10) 

22 
(6/4) 1/1±1/12 482 267 

(2/56) 
143 

(1/30) 
65 

(7/13) 2/1±0/12 475 

 1149 کل
(8/91) 

75 
(0/6) 

28 
(2/2) 3/1±7/12 1252 904 

(5/73) 
240 

(5/19) 
86 

(0/7) 2/1±7/11 1230 

دار وجود داشت خونی مادران باردار ساکن مناطق روستایی هم در نوبت اول و هم در نوبت دوم رابطه معنیبین مناطق مورد بررسی و کم
(001/0>P( ،)001/0>P.) 

 
 

 بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران شهری: وضعیت هماتوکریت مادران باردار ساکن مناطق 3جدول 
 وضعیت هماتوکریت   
 

 مورد بررسی مناطق

کل  نوبت اول )سه ماهه اول بارداری(
مادران 
آزمایش 

 داده

کل  نوبت دوم )سه ماهه سوم بارداری(
مادران 
آزمایش 

 داده

کمتر از 
34 

 درصد

تا  34
46 

 درصد

بیشتر 
 46از 

 درصد

میانگین و 
انحراف 

 معیار

کمتر از 
34 

 درصد

تا  34
46 

 درصد

بیشتر 
 46از 

 درصد

میانگین و 
انحراف 

 معیار

 های با موارد استان
 پایین مرگ مادر

22 
(0/5) 

406 
(7/92) 

10 
(3/2) 0/3±1/40 438 59 

(4/14) 
348 

(9/84) 
3 

(7/0) 3/3±4/37 410 

های با موارد استان
 متوسط مرگ مادر

32 
(2/7) 

411 
(2/92) 

3 
(7/0) 0/3±3/38 446 136 

(7/30) 
307 

(3/69) - 9/2±5/35 443 

 های با موارد استان
 باالی مرگ مادر

98 
(2/20) 

385 
(4/79) 

2 
(4/0) 1/3±4/36 485 239 

(4/53) 
207 

(2/42) 
2 

(4/0) 9/2±8/33 448 

 152 کل
(1/11) 

1202 
(8/87) 

15 
(1/1) 5/3±2/38 1369 434 

(4/33) 
862 

(2/66) 
5 

(4/0) 4/3±5/35 1301 

دار وجود هماتوکریت مادران باردار ساکن مناطق شهری هم در نوبت اول و هم در نوبت دوم رابطه معنیبین مناطق مورد بررسی و وضعیت 
 (.P( ،)001/0>P<001/0) داشت
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 : وضعیت هماتوکریت مادران باردار ساکن مناطق روستایی بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران4جدول 
 وضعیت هماتوکریت   

 
 مورد بررسی مناطق

کل  نوبت اول )سه ماهه اول بارداری(
مادران 
آزمایش 

 داده

کل  نوبت دوم )سه ماهه سوم بارداری(
مادران 
آزمایش 

 داده

کمتر از 
34 

 درصد

تا  34
46 

 درصد

بیشتر 
 46از 

 درصد

میانگین و 
انحراف 

 معیار

کمتر از 
34 

 درصد

تا  34
46 

 درصد

بیشتر 
 46از 

 درصد

میانگین و 
انحراف 

 معیار

 های با موارد استان
 پایین مرگ مادر

20 
(0/5) 

376 
(0/94) 

4 
(0/1) 6/3±7/39 400 56 

(5/14) 
329 

(0/85) 
2 

(5/0) 1/3±2/37 387 

های با موارد استان
 متوسط مرگ مادر

30 
(0/8) 

345 
(0/92) - 1/3±4/38 375 89 

(9/23) 
282 

(6/75) 
2 

(5/0) 9/2±0/36 373 

 های با موارد استان
 باالی مرگ مادر

91 
(8/18) 

392 
(2/81) - 1/3±5/36 483 241 

(7/50) 
234 

(3/49) - 7/2±1/34 475 

 141 کل
(2/11) 

1113 
(5/88) 

4 
(3/0) 5/3±1/38 1258 386 

(3/31) 
845 

(4/68) 
4 

(3/0) 2/3±7/35 1235 

دار مناطق روستایی هم در نوبت اول و هم در نوبت دوم رابطه معنیبین مناطق مورد بررسی و وضعیت هماتوکریت مادران باردار ساکن 
 .(001/0>P)(، P<001/0وجود داشت )

 
 
 

 در بارداری پالکت
زنان  از اندکی میزان به باردار زنان در پالکت باشد. تعداد خاصی پاتولوژیک نشانگر فرایندهای تواندمی پالکت مشخصات و تعداد تغییرات

 درصد کاهش 15بارداری  از پیش دوران با مقایسه درزنان باردار  در پالکت که میزان دادند نشان مطالعاتبعضی   و است کمتر باردار غیر
 در 150000 از کمتر پالکت در بارداریشوند. پالکت مواجه می اکالمپسی با کاهش پره به درصد زنان باردار مبتال 31 تا 21 . حدودیابدمی

و  است حاملگی در اختالل ترینشایع از آنمی بعد هماتولوژی اختالالت بین شود. ترومبوسیتوپنی درمی تعریف ترومبوسیتوپنیبه  لیتر میکرو
 خفیف ترومبوسیتوپنی باشد، لیتر خون میکرو در 150000 تا 100000 بین پالکت که تعداد صورتی در .دهدمی ها رخحاملگی درصد 10 در
وضعیت پالکت مادران باردار ساکن مناطق شهری  5-6جداول باشد. شدید می ترومبوسیتوپنی باشد، لیتر میکرو در 100000 از کمتر اگر و

 د.ندهو روستایی را بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران نشان می
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 مادران : وضعیت پالکت مادران باردار ساکن مناطق شهری بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ5جدول 

 وضعیت پالکت        
 
 

 مورد بررسی مناطق

کل  نوبت اول )سه ماهه اول بارداری(
مادران 
آزمایش 

 داده

کل  نوبت دوم )سه ماهه سوم بارداری(
مادران 
آزمایش 

 داده

کمتر 
 150از 

 هزار

تا  150
400 
 هزار

بیشتر 
 400از 

 هزار

میانگین و 
انحراف 

 معیار

کمتر از 
150 
 هزار

تا  150
400 
 هزار

بیشتر 
 400از 

 هزار

میانگین و 
انحراف 

 معیار
 های با موارد استان

 پایین مرگ مادر
13 

(1/3) 
400 

(4/96) 
2 

(5/0) 56±233 415 33 
(6/8) 

349 
(4/91) - 50±211 382 

های با موارد استان
 متوسط مرگ مادر

16 
(6/3) 

421 
(5/95) 

4 
(9/0) 57±238 441 50 

(4/11) 
387 

(4/88) 
1 

(2/0) 50±204 438 

 های با موارد استان
 باالی مرگ مادر

3 
(6/0) 

473 
(4/98) 

5 
(0/1) 54±252 481 29 

(6/6) 
411 

(4/93) - 57±229 440 

 32 کل
(4/2) 

1294 
(8/96) 

11 
(8/0) 56±242 1337 112 

(9/8) 
1147 

(0/91) 
1 

(1/0) 53±215 1260 

( ولی در P=025/0دار وجود داشت )باردار ساکن مناطق شهری در نوبت اول رابطه معنیبین مناطق مورد بررسی و وضعیت پالکت مادران 
 (.P=213/0دار بود )نوبت دوم غیرمعنی

 
 : وضعیت پالکت مادران باردار ساکن مناطق روستایی بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران6جدول 

 وضعیت پالکت         
 
 

 مورد بررسی مناطق

کل  )سه ماهه اول بارداری(نوبت اول 
مادران 
آزمایش 

 داده

کل  نوبت دوم )سه ماهه سوم بارداری(
مادران 
آزمایش 

 داده

کمتر از 
150 
 هزار

تا  150
400 
 هزار

بیشتر 
 400از 

 هزار

میانگین و 
انحراف 

 معیار

کمتر از 
150 
 هزار

تا  150
400 
 هزار

بیشتر از 
400 
 هزار

میانگین و 
انحراف 

 معیار
 های با موارد استان

 پایین مرگ مادر
11 

(2/33) 
336 

(8/96) - 54±236 347 27 
(3/8) 

298 
(4/91) 

1 
(3/0) 48±207 326 

 های با موارد استان
 متوسط مرگ مادر

8 
(1/2) 

361 
(6/96) 

5 
(3/1) 57±240 374 41 

(1/11) 
327 

(6/88) 
1 

(3/0) 51±208 369 

 های با موارد استان
 باالی مرگ مادر

11 
(3/2) 

461 
(2/96) 

7 
(5/1) 61±257 479 26 

(5/5) 
444 

(7/93) 
4 

(8/0) 51±234 474 

 30 کل
(5/2) 

1158 
(5/96) 

12 
(0/1) 58±246 1200 94 

(0/8) 
1069 

(4/91) 
6 

(5/0) 55±218 1169 

( ولی P=082/0دار وجود نداشت )بین مناطق مورد بررسی و وضعیت پالکت مادران باردار ساکن مناطق روستایی در نوبت اول رابطه معنی
 (.P=033/0دار بود )در نوبت دوم معنی

 
 

 بارداری  دیابت
 در بار اولین شود کهاطالق می گلوکز تحمل عدم از مختلفی درجات به GDM( Gestational diabetes mellitus)یا  بارداری دیابت
دهد و اگر در طول ها رخ میدرصد بارداری 4-14ساالنه در  که است شایع مشکل بارداری یک شود. دیابتمی تشخیص داده حاملگی طول

 تحمل گلوکز بارداری تست دیابت به مبتال زنان ایجاد نماید. در اکثررا بارداری کنترل نگردد ممکن است عواقب متعدد مادری و جنینی 
 خواهد وجود بعد هایسال آشکار در دیابت بروز ( برایدرصد 30-60ای )مالحظه قابل ولی خطر گردد،می بر طبیعی حالت به زایمان از پس
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اختالالت قلبی عروقی و فشارخون باال  ،2خطر افزایش بروز دیابت تیپ باها نشان دادند ابتال مادر به دیابت حاملگی، وی را داشت. پژوهش
 دهد. قرار می

 
 تست تحمل گلوکز خوراکی 

 بارداری دیابتهای تشخیص آزمایشگاهی ( یکی از راهOral Glucose Tolerance Test) OGTTتست تحمل گلوکز خوراکی یا 
به مادر خورانده و در  گلوکزگرم  75 ، سپس محلول حاویشودخون گرفته میساعت( از مادر نمونه  8 -12در شرایط ناشتا )دا ابتاست که 
د. گرددرخواست می 30تا  26ی بین هفته اربه صورت روتین در دوران بارد OGTTشود. نمونه خون گرفته می بعدساعت  2 و 1فواصل 

جدید  معیار اساس بر .توصیه شود OGTTهمچنین شاید قبل از این زمان به زنانی که چاق هستند و یا سابقه خانوادگی دیابت دارند انجام 
 International Associationدیابت ) المللی بین بارداری انجمن مطالعات کارگروه همچنین و بهداشت توسط سازمان جهانی که اخیراً

of Diabetes and Pregnancy Study Groups )IADPSG قند  ارائه گردید، اگر مادر باردار حداقل یکی از سه نتایج زیر شامل
 در گرممیلی 153 ≥دو ساعته  خون ندق و یا لیتر دسی در گرممیلی 180 ≥ یک ساعته خون قند لیتر، دسی در گرممیلی 92 ≥ناشتای خون
مادران  OGTT( و FBSوضعیت قند خون ناشتا ) 7-10خواهد بود. جداول  بارداری دهنده ابتال به دیابتلیتر را داشته باشد نشان دسی

 د.ندهباردار را بر حسب محل سکونت و مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران نشان می
 

( مادران باردار ساکن مناطق شهری بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ FBS): وضعیت قند خون ناشتا 7جدول 
 مادران

 وضعیت قند خون    
 

 مورد بررسی مناطق

کل  نوبت اول )سه ماهه اول بارداری(
مادران 
آزمایش 

 داده

کل  نوبت دوم )سه ماهه اول بارداری(
مادران 
آزمایش 

 داده
کمتر از 

93 
تا  93

125 
و  126

 بیشتر
میانگین و 
 انحراف معیار

کمتر از 
92 

و  92
 بیشتر

میانگین و 
 انحراف معیار

های با موارد استان
 مادر پایین مرگ

376 
(0/90) 

42 
(0/10) - 5/9±1/80 418 323 

(0/95) 
17 

(0/5) 4/11±0/76 340 

های با موارد استان
 مادر متوسط مرگ

352 
(9/80) 

80 
(4/18) 

3 
(7/0) 1/13±7/83 435 399 

(8/92) 
31 

(2/7) 8/12±1/78 430 

های با موارد استان
 مادر باالی مرگ

410 
(4/85) 

68 
(2/14) 

2 
(4/0) 7/10±3/82 480 357 

(0/93) 
27 

(0/7) 3/11±5/77 384 

 1138 کل
(3/85) 

190 
(3/14) 

5 
(4/0) 3/11±3/82 1333 1079 

(5/93) 
75 

(5/6) 9/11±3/77 1154 

( ولی P=004/0دار وجود داشت )وضعیت قند خون مادران باردار ساکن مناطق شهری در نوبت اول رابطه معنیبین مناطق مورد بررسی و 
 (.P=408/0دار بود )در نوبت دوم غیرمعنی
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( مادران باردار ساکن مناطق روستایی بر حسب مناطق جغرافیایی خطر FBS: وضعیت قند خون ناشتا )8جدول 

 مرگ مادران
 وضعیت قند خون      
 

 مورد بررسی مناطق

کل  نوبت اول )سه ماهه اول بارداری(
مادران 
آزمایش 

 داده

کل  نوبت دوم )سه ماهه اول بارداری(
مادران 
آزمایش 

 داده

کمتر از 
93 

تا  93
125 

126 
و 

 بیشتر

میانگین و 
 انحراف معیار

کمتر از 
92 

و  92
 بیشتر

میانگین و 
 انحراف معیار

های با موارد استان
 مادر پایین مرگ

347 
(7/89) 

38 
(8/9) 

2 
(5/0) 6/11±9/80 387 335 

(2/95) 
17 

(8/4) 6/9±7/74 352 

های با موارد استان
 مادر متوسط مرگ

319 
(4/86) 

50 
(6/13) - 9/9±6/82 369 346 

(8/93) 
23 

(2/6) 4/10±7/76 369 

های با موارد استان
 مادر باالی مرگ

388 
(0/84) 

74 
(0/16) - 2/10±6/82 462 406 

(1/93) 
30 

(9/6) 6/9±1/77 436 

 1054 کل
(5/86) 

162 
(3/13) 

2 
(2/0) 6/10±1/82 1218 1087 

(9/93) 
70 

(1/6) 9/9±2/76 1157 

( ولی P=025/0)دار وجود داشت بین مناطق مورد بررسی و وضعیت قند خون مادران باردار ساکن مناطق روستایی در نوبت اول رابطه معنی
 (.P=479/0دار بود )در نوبت دوم غیرمعنی

 
 در مادران باردار ساکن مناطق شهری بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران OGTT: وضعیت 9جدول 

 OGTTوضعیت     
 

 مورد بررسی مناطق

کل  اول  ساعت
مادران 
آزمایش 

 داده

کل  ساعت دوم 
مادران 
آزمایش 

 داده

کمتر از 
180 

و  180
 بیشتر

میانگین و 
 انحراف معیار

کمتر از 
153 

و  153
 بیشتر

میانگین و 
 انحراف معیار

های با موارد استان
 پایین مرگ مادر

361 
(4/96) 

14 
(6/3) 4/34±4/117 375 347 

(9/96) 
11 

(1/3) 5/26±8/99 358 

های با موارد استان
 متوسط مرگ مادر

399 
(1/96) 

16 
(9/3) 1/29±2/123 415 387 

(6/95) 
18 

(4/4) 4/25±2/104 405 

های با موارد استان
 باالی مرگ مادر

378 
(5/94) 

22 
(5/5) 2/34±6/126 400 340 

(6/92) 
27 

(4/7) 4/28±1/109 367 

 1138 کل
(6/95) 

52 
(4/4) 1/32±5/122 1190 1074 

(0/95) 
56 

(0/5) 0/27±4/104 1130 

( P=397/0دار وجود نداشت )مادران باردار ساکن مناطق شهری در ساعت اول رابطه معنی OGTTبین مناطق مورد بررسی و وضعیت 
 (.P=025/0دار بود )ولی در ساعت دوم معنی
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 در مادران باردار ساکن مناطق روستایی بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران OGTT: وضعیت 10جدول 
 OGTTوضعیت        

 
 مورد بررسی مناطق

کل  اول  ساعت
مادران 
آزمایش 

 داده

کل  ساعت دوم 
مادران 
آزمایش 

 داده

کمتر از 
180 

و  180
 بیشتر

میانگین و 
 انحراف معیار

کمتر از 
153 

و  153
 بیشتر

میانگین و 
 انحراف معیار

های با موارد استان
 پایین مرگ مادر

324 
(3/97) 

9 
(7/2) 1/28±4/118 333 311 

(8/97) 
7 

(2/2) 2/24±8/95 318 

های با موارد استان
 متوسط مرگ مادر

324 
(1/96) 

13 
(9/3) 1/30±0/121 337 316 

(5/97) 
8 

(5/2) 7/23±9/98 324 

های با موارد استان
 باالی مرگ مادر

422 
(4/94) 

25 
(6/5) 9/32±1/126 447 407 

(9/94) 
22 

(1/5) 3/27±0/104 429 

 1070 کل
(8/95) 

47 
(2/4) 0/31±3/122 1117 1034 

(5/96) 
37 

(5/3) 6/25±0/100 1071 

( P=129/0دار وجود نداشت )ی در ساعت اول رابطه معنیروستایمادران باردار ساکن مناطق  OGTTبین مناطق مورد بررسی و وضعیت 
 (.P=045/0دار بود )دوم معنی ساعتولی در 

 
 
 

BUN  در بارداری کراتینین و 

اد دفعی است ومیکی از کراتینین شود. کمی بیشتر میی خون تصفیهبرای ها کلیه ، کارکردبارداری به دلیل افزایش حجم پالسما در دوره
 BUN (Blood Ureaکند. شود و کلیه با عمل تصفیه، کراتینین و اوره را از بدن دفع میها در بدن آزاد میکه در نتیجه عملکرد ماهیچه

Nitrogenاگر آزمایشگاه بجای )است.  هاگیری عملکرد کلیهوژن اوره خون شاخص مهم دیگری برای اندازهیتر( یا نBUN اوره خون ،
و   BUNگیری سطحاندازهبنابراین . (بدست آید BUNتقسیم کنیم تا  14/2که عدد اوره خون را بر است مادر را گزارش نماید کافی 

غیر مقدار  خواهد بود. هاکلیه کردنارسایی در کاردهنده هستند که اگر هر دو باالتر از حد نرمال باشند، نشان یکراتینین دو شاخص مهم
مادران کراتینین و  BUNوضعیت  11و 12( است. جداول mg/dlلیتر )گرم در دسیمیلی 9/0باردار باالتر از  کراتینین در زنان طبیعی 

 دهند.مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران نشان میباردار را بر حسب محل سکونت و 
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 ( در مادران باردار بر حسب محل سکونت نیتروژن اوره خون) BUN: نتایج آزمایش 11جدول 
 و مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران

 BUNوضعیت    
 

 مورد بررسی مناطق

کل  مناطق شهری
مادران 
آزمایش 

 داده

کل  مناطق روستایی
 مادران

آزمایش 
 داده

کمتر 
 8از 

تا  8
23 

بیشتر 
 23از 

میانگین و 
انحراف 

 معیار
کمتر 

 8از 
تا  8

23 
بیشتر 

 23از 
میانگین و 
انحراف 

 معیار
 های با موارد استان

 پایین مرگ مادر
30 

(5/7) 
317 

(8/78) 
55 

(7/13) 9/6±6/15 402 34 
(5/9) 

293 
(8/81) 

31 
(7/8) 2/6±8/14 358 

با موارد های استان
 متوسط مرگ مادر

25 
(9/5) 

314 
(4/74) 

83 
(7/19) 3/7±5/17 422 14 

(0/4) 
243 

(6/69) 
92 

(4/26) 1/7±4/18 349 

 های با موارد استان
 باالی مرگ مادر

82 
(0/18) 

350 
(7/76) 

24 
(3/5) 8/5±9/12 456 63 

(3/14) 
342 

(5/77) 
36 

(2/8) 2/6±4/13 441 

 137 کل
(7/10) 

981 
(6/76) 

162 
(7/12) 9/6±3/15 1280 111 

(6/9) 
878 

(5/76) 
159 

(9/13) 8/6±4/15 1148 

(، P<001/0دار وجود داشت )مادران باردار ساکن مناطق شهری و روستایی رابطه معنی BUNبین مناطق مورد بررسی و وضعیت 
(001/0>P.) 

 
 

 سکونت و مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران: نتایج کراتینین خون مادران باردار بر حسب محل 12جدول 
 نتایج کراتینین         

 
 مورد بررسی مناطق

کل  مناطق شهری
مادران 
آزمایش 

 داده

کل  مناطق روستایی
مادران 
آزمایش 

 داده

و  9/0
 کمتر

بیشتر 
 9/0از 

میانگین و 
 انحراف معیار

و  9/0
 کمتر

بیشتر از 
9/0 

میانگین و 
 انحراف معیار

های با موارد پایین استان
 مرگ مادر

352 
(0/90) 

39 
(0/10) 16/0±76/0 391 321 

(9/88) 
40 

(1/11) 19/0±82/0 361 

های با موارد متوسط استان
 مرگ مادر

419 
(5/96) 

15 
(5/3) 14/0±67/0 434 339 

(3/96) 
13 

(7/3) 32/0±70/0 352 

های با موارد باالی استان
 مرگ مادر

444 
(3/94) 

27 
(7/5) 14/0±69/0 471 453 

(6/97) 
11 

(4/2) 12/0±68/0 464 

 1215 کل
(7/93) 

81 
(3/6) 15/0±72/0 1296 1113 

(6/94) 
64 

(4/5) 16/0±73/0 1177 

(، P<001/0دار وجود داشت )بین مناطق مورد بررسی و وضعیت کراتینین مادران باردار ساکن مناطق شهری و روستایی رابطه معنی
(001/0>P.) 
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  آزمایش کومبس غیرمستقیمان و همسران و مادر RHگروه خونی، 
-منفی نامیده می  Rhمثبت و افراد بدون این عامل، Rh باشند. چنین افرادیمی Rh-D دارای عامل درصد( 90تا  85اکثریت جمعیت )

ممکن د، شومثبت  Rh منفی دارای جنین Rh مادر اگر، ولی کندبرای جمعیت انسانی ایجاد نمیشوند. به طور طبیعی این عامل مشکلی 
 ،از تولد  پس  اول  ساعت 24در طی  یرقان ،پریدگی رنگ) از تولد  پس ( و های جنینیناهنجاری وآنمی در طی بارداری )مشکالتی است 

 Rhو همسر وی  منفی  Rhاگر مادر باردارآورد. به وجود و موارد دیگر( تنفسی   مشکل ،بافتی  ورم  ،خونریزی در پوست  کبودی یا نقاط
که   (RHOGAM) آمپول روگامیک دوز برای پیشگیری  باشد،نتیجه تست کومبس غیرمستقیم منفی  ، در صورتیکه،مثبت است

با  مثبت باشد Rh و عالوه بر این، چنانچه نوزادنمایند میعضالنی تزریق  به شکلحاملگی  28در هفته  ،باشدمی D گاماگلوبولین ضد
 ،در برنامه کشوری مادری ایمنتوان از بروز این اختالل جلوگیری به عمل آورد. ساعت پس از زایمان، می 72 حداکثر آمپول روگامنزریق 

همسر  RHمنفی است،  RHگروه خون و ارهاش را مشخص و در صورتی که مادر اری بارد 6-10های همه مادران باردار در هفته
های و نوبت دوم را در هفته 6-10های مثبت باشد آزمایش کومبس غیرمسقیم نوبت اول را در هفته RHمشخص و در صورتی که همسر 

مادران باردار را بر حسب محل سکونت و مبس کووضعیت گروه خونی، ارهاش و نتایج آزمایش  13-16جداول د. ندهمیانجام  30-26
 دهند.مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران نشان می

 
 

 همسران( ساکن مناطق شهری  RHمادران باردار )و  RH: فراوانی گروه خونی و 13جدول 
 بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران

 گروه خونی                               
 RHمادران  کل A B AB O بررسیمناطق مورد 

 منفی
همسران 

RH تبمث 
 38(7/92) 38(8/8) 430 180(8/41) 21(9/4) 95(1/22) 134(2/31) های با موارد پایین مرگ مادراستان
 47(9/83) 48(7/10) 448 143(9/31) 39(7/8) 113(2/25) 153(2/34) های با موارد متوسط مرگ مادراستان
 25(3/83) 37(6/7) 483 199(2/41) 33(8/6) 129(7/26) 122(3/25) باالی مرگ مادرهای با موارد استان

 110(6/86) 123(0/9) 1361 522(3/38) 93(8/6) 337(8/24) 409(1/30) کل
 (.P=002/0دار وجود داشت )بین مناطق مورد بررسی و گروه خونی مادران باردار ساکن مناطق شهری رابطه معنی

 (.P=224/0دار وجود نداشت )مادران باردار ساکن مناطق شهری رابطه معنی RHبین مناطق مورد بررسی و 
 (.P=301/0دار وجود نداشت )همسران ساکن مناطق شهری رابطه معنی RHبین مناطق مورد بررسی و 

 
 

 همسران( ساکن مناطق روستایی  RHمادران باردار )و  RH: فراوانی گروه خونی و 14جدول 
 بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران

 گروه خونی                               
 RHمادران  کل A B AB O مناطق مورد بررسی

 منفی
همسران 

RH تبمث 
 34(5/89) 37(3/9) 400 159(7/39) 22(5/5) 80(0/20) 139(8/34) های با موارد پایین مرگ مادراستان
 45(8/91) 37(9/9) 375 123(8/32) 25(7/6) 100(7/26)  127(8/33) های با موارد متوسط مرگ مادراستان
 32(5/86) 41(6/8) 478 169(4/35) 39(2/8) 146(5/30) 124(9/25) های با موارد باالی مرگ مادراستان

 111(5/89) 115(2/9) 1253 451(0/36) 86(9/6) 326(0/26) 390(1/31) کل
 (.P=002/0دار وجود داشت )بین مناطق مورد بررسی و گروه خونی مادران باردار ساکن مناطق روستایی رابطه معنی

 (.P=797/0دار وجود نداشت )مادران باردار ساکن مناطق روستایی رابطه معنی RHبین مناطق مورد بررسی و 
 (.P=725/0دار وجود نداشت )همسران ساکن مناطق روستایی رابطه معنی RHبین مناطق مورد بررسی و 
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 : نتایج انجام آزمایش کومبس غیرمستقیم از مادران باردار ساکن مناطق شهری 15جدول 

 بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران
 نتایج کومبس                            

 مورد بررسی مناطق
 RHمادر 

منفی با 
 RHهمسر 

 مثبت

 نوبت دوم نوبت اول
 کل مثبت منفی کل مثبت منفی

 15 1(7/6) 14(3/93) 21 - 21(100) 29 های با موارد پایین مرگ مادراستان
 29 1(4/3) 28(6/96) 30 - 30(100) 36 های با موارد متوسط مرگ مادراستان
 8 1(5/12) 7(5/87) 7 1(3/14) 6(7/85) 23 های با موارد باالی مرگ مادراستان

 52 3(7/5) 49(3/94) 58 1(7/1) 57(3/98) 88 کل
( ولی در P=025/0دار وجود داشت )بین مناطق مورد بررسی و نتایج کومبس مادران باردار ساکن مناطق شهری در نوبت اول رابطه معنی

 (.P=614/0دار بود )نوبت دوم غیرمعنی
 

 
 : نتایج انجام آزمایش کومبس غیرمستقیم از مادران باردار ساکن مناطق روستایی 16جدول 

 بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران
 نتایج کومبس                            

 مورد بررسی مناطق
منفی  RH انمادر

 RH انبا همسر
 مثبت

 نوبت دوم نوبت اول
 کل مثبت منفی کل مثبت منفی

 18 - 18(100) 19 - 19(100) 24 های با موارد پایین مرگ مادراستان
 18 - 18(100) 21 1(7/4) 20(2/95) 28 های با موارد متوسط مرگ مادراستان
 20 - 20(100) 27 2(4/7) 25(5/92) 27 های با موارد باالی مرگ مادراستان

 56 - 56(100) 67 3(5/4) 64(5/95) 79 کل
( و در P=488/0دار وجود نداشت )بررسی و نتایج کومبس مادران باردار ساکن مناطق روستایی در نوبت اول رابطه معنیبین مناطق مورد 

 نتایج مثیت شرط آزمون برقرار نبود.وجود داده در ستون عدم دلیل نوبت به 
 
 

 و خونی های آمیزشیهای تشخیص بیماریآزمایش
زایی، زایمان تواند عوارضی مانند مردهمی و سیفلیس Bهای منتقله از راه خون و تماس جنسی از جمله هپاتیت ابتالی مادر به بیماری

 از آنجایی کههای عصبی برای جنین را به همراه داشته باشد. های مادرزادی، وزن کم هنگام تولد و آسیبزودرس، سقط، ناهنجاری
در برنامه تاثیر بسزایی در کاهش عوارض و پیامدهای مذکور دارد،  از راه خون و تماس جنسیمنتقله  شناسایی و درمان به موقع بیماری

های تشخیصی ایمن توصیه شده است که مادران باردار خصوصا آنهایی که با یک یا چند رفتار پرخطر مواجه بودند، آزمایش یکشوری مادر
HBsAg ،VDRL  وHIV  های فراوانی و نتایج انجام آزمایش 17-19هند. جداول بارداری انجام د 6-10های در هفتهراHBsAg ،
VDRL  وHIV دهند.مادران باردار را بر حسب محل سکونت و مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران نشان می 
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 از مادران باردار بر حسب محل سکونت  HBsAg: نتایج انجام آزمایش 17جدول 

 و مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران
  HBsAgنتایج                          

 مورد بررسی مناطق
 مناطق روستایی مناطق شهری 

 کل مثبت منفی کل مثبت منفی
 164 - 164(100) 183 1(5/0) 182(5/99) های با موارد پایین مرگ مادراستان
 168 - 168(100) 261 2(8/0) 259(2/99) های با موارد متوسط مرگ مادراستان
 255 6(4/2) 249(6/97) 332 3(9/0) 329(1/99) های با موارد باالی مرگ مادراستان

 587 6(0/1) 581(0/99) 776 6(8/0) 770(2/99) کل
ها در ستون نتایج مثبت، شرط به دلیل قلیل بودن داده مثبت بودند. HBsAg دهد حدود یک درصد مادراننشان می 17های جدول داده

 نبود.آزمون برقرار 
 

 از مادران باردار بر حسب محل سکونت  VDRL: نتایج انجام آزمایش 18جدول 
 و مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران

  VDRLنتایج                           
 مورد بررسی مناطق

 مناطق روستایی مناطق شهری
 کل مثبت منفی کل مثبت منفی

137(100) 157 - 157(100) های با موارد پایین مرگ مادراستان  - 137 
97( 100) 152 - 152(100) های با موارد متوسط مرگ مادراستان  - 97 
208(100) 343 - 343(100) های با موارد باالی مرگ مادراستان  - 208 

442(100) 652 - 652(100) کل  - 442 
 شرط آزمون برقرار نبود. ،تببه دلیل عدم وجود داده در ستون نتایج مث

 
 مادران باردار بر حسب محل سکونت و مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران HIV: نتایج آزمایش 19جدول 

 HIVنتایج                              
 مورد بررسی مناطق

 مناطق روستایی مناطق شهری 
 کل مثبت منفی کل مثبت منفی

 39 - 39(100) 34 - 34(100) مادرهای با موارد پایین مرگ استان
 19 - 19(100) 25 - 25(100) های با موارد متوسط مرگ مادراستان
 87 - 87(100) 125 - 125(100) های با موارد باالی مرگ مادراستان

 145 - 145(100) 184 - 184(100) کل
 ت شرط آزمون برقرار نبود.عدم وجود داده در ستون نتایج مثب به دلیل

 
 آزمایش کامل و کشت ادرار 

 یا دارعالمت عفونت هاآن یکی از که کندمی هاعفونت به انواع ابتال مستعد را زنان باردار بارداری، در ادراری دستگاه فیزیولوژیک تغییرات
 دیده باردار زنان درصد 12 تا 2 در که است دوره بارداری باکتریال عفونت شایعترین ادراری، است. عفونت ادراری دستگاه بدون عالمت

 کم وزن زودرس، زایمان با ادراری ارتباط عفونت مطالعات از تعدادی خونی دومین عارضه شایع در حاملگی است. درو بعد از کم شودمی
 پره مادر، فشارخون شیرخواران، افزایش در تکامل تأخیر ذهنی، افتادگی مادرزادی، عقب قلبی ناهنجاری بارداری، میر و تولد، مرگ زمان

های احتمالی ناشی از شده است. با توجه به میزان خطرات و عارضه گزارش آندومتریت و آمنیوتیک مایع مادر، عفونت خونی کم اکالمپسی،
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های ادراری، در برنامه کشوری مادری ایمن به منظور تشخیص و در صورت نیاز مداخالت به موقع درمانی توصیه شده است که عفونت
های بارداری و در صورت نیاز یک بار کشت ادرار را در هفته 26-30و  6-10های مادران باردار دو نوبت آزمایش کامل ادرار را در هفتههمه 

کامل ادرار و کشت ادرار را در مادران باردار بر حسب محل  فراوانی و نتایج انجام آزمایش 20-22بارداری انجام دهند. جداول  10-6
 دهند.ق جغرافیایی خطر مرگ مادران نشان میسکونت و مناط

  
 : نتایج انجام آزمایش کامل ادرار از مادران باردار مناطق شهری 20جدول 

 بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران
 نتایج کامل ادرار                         

 مورد بررسی مناطق
 نوبت دوم نوبت اول

 کل غیرطبیعی طبیعی کل غیرطبیعی طبیعی
 398 92(1/23) 306(9/76) 431 82(0/19) 349(0/81) های با موارد پایین مرگ مادراستان
 426 105(6/24) 321(4/75) 437 105(0/24) 332(0/76) های با موارد متوسط مرگ مادراستان
 434 108(9/24) 326(1/75) 482 109(6/22) 373(4/77) های با موارد باالی مرگ مادراستان

 1258 305(2/24) 953(8/75) 1350 296(9/21) 1054(1/78) کل
دار بین مناطق مورد بررسی و نتایج آزمایش کامل ادرار مادران باردار ساکن مناطق شهری در نوبت اول و همچنین در نوبت دوم رابطه معنی

 (.P( ،)053/0=P=185/0وجود نداشت )
 

 : نتایج انجام آزمایش کامل ادرار از مادران باردار مناطق روستایی 21جدول 
 بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران

 نتایج کامل ادرار                         
 مورد بررسی مناطق

 نوبت دوم نوبت اول
 کل غیرطبیعی طبیعی کل غیرطبیعی طبیعی

 375 83(1/22) 292(9/77) 384 81(1/21) 303(9/78) های با موارد پایین مرگ مادراستان
 367 101(5/27) 266(5/72) 371 93(1/25) 278(9/74) های با موارد متوسط مرگ مادراستان
 470 120(5/25) 350(5/74) 481 136(3/28) 345(7/71) های با موارد باالی مرگ مادراستان

 1212 304(1/25) 908(9/74) 1236 310(1/25) 926(9/74) کل
بین مناطق مورد بررسی و نتایج آزمایش کامل ادرار مادران باردار ساکن مناطق روستایی در نوبت اول و همچنین در نوبت دوم رابطه 

 (.P( ،)053/0=P=185/0دار وجود نداشت )معنی
 

 خطر مرگ مادرانمناطق جغرافیایی محل سکونت و : نتایج انجام کشت ادرار از مادران باردار بر حسب 22جدول 
 نتایج کشت ادرار                        

 مورد بررسی مناطق
 روستایی مناطق شهری مناطق 

 کل مثبت منفی کل مثبت منفی
 236 33(0/14) 203(0/86) 246 23(3/9) 223(7/90) های با موارد پایین مرگ مادراستان
 327 39(9/11) 288(1/88) 379 35(2/9) 344(8/90) های با موارد متوسط مرگ مادراستان
 382 55(4/14) 327(6/85) 395 30(6/7) 365(4/92) های با موارد باالی مرگ مادراستان

 945 127(4/13) 818(6/86) 1020 88(6/8) 932(4/91) کل
(، P=646/0دار وجود نداشت )معنیبین مناطق مورد بررسی و نتایج کشت ادرار مادران باردار ساکن مناطق شهری و مناطق روستایی رابطه 

(605/0=P.) 
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 در بارداری سونوگرافی

هاست. سونوگرافی در سه ماهه اول بارداری به منظور بررسی سونوگرافی ابزاری تشخیصی برای ارزیابی وضعیت جنینی و برخی ناهنجاری
سایر موارد و در سه ماهه دوم بارداری به منظور بررسی محل و تعداد ساک حاملگی، قلب رویان، ارزیابی رحم مادر، تخمین سن حاملگی و 

گیرد. در برنامه کشوری مادری ایمن انجام دو ها، میزان مایع آمنیون انجام میهای جنینی، وضعیت جفت و پردهوضعیت رشد جنین، آنومالی
های انجام شده را نتایج سونوگرافی  23-28ول بارداری در نظر گرفته شده است. جدا 34تا  31و هفته  10تا  6نوبت سونوگرافی در هفته 
 .دهندمینشان   مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادرانبر جسب محل سکونت و 

 
 مادران باردار ساکن مناطق شهری و دوم سونوگرافی نوبت اول  وضعیت جفت در: 23جدول 

 بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران
 وضعیت جفت                       

 مناطق مورد بررسی
 نوبت دوم نوبت اول

 کل غیرطبیعی طبیعی کل غیرطبیعی طبیعی
 313 3(0/1) 310(0/99) 349 6(7/1) 343(3/98) های با موارد پایین مرگ مادراستان
 382 6(6/1) 376(4/98) 374 13(5/3) 361(5/96) های با موارد متوسط مرگ مادراستان
 380 - 380(100) 392 11(8/2) 381(2/97) موارد باالی مرگ مادرهای با استان

 1075 9(8/0) 1066(2/99) 1115 30(7/2) 1085(3/97) کل
( ولی در P=340/0دار وجود نداشت )بین مناطق مورد بررسی و وضعیت جفت مادران باردار ساکن مناطق شهری در نوبت اول رابطه معنی

 (.P=008/0)دار بود نوبت دوم معنی
 
 

 : وضعیت جفت در سونوگرافی نوبت اول و دوم مادران باردار ساکن مناطق روستایی 24جدول 
 بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران

 وضعیت جفت                        
 مناطق مورد بررسی

 نوبت دوم نوبت اول
 کل غیرطبیعی طبیعی کل غیرطبیعی طبیعی

 339 2(6/0) 337(4/99) 349 8(3/2) 341(7/97) موارد پایین مرگ مادرهای با استان
 338 1(3/0) 337(7/99) 344 9(6/2) 335(4/97) های با موارد متوسط مرگ مادراستان
 431 4(9/0) 427(1/99) 464 28(0/6) 436(0/94) های با موارد باالی مرگ مادراستان

 1108 7(6/0) 1101(4/99) 1157 45(9/3) 1112(1/96) کل
دار وجود بین مناطق مورد بررسی و وضعیت جفت مادران باردار ساکن مناطق روستایی در نوبت اول و همچنین در نوبت دوم رابطه معنی

 (.P( ،)547/0=P=057/0نداشت )
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 در سونوگرافی نوبت اول و دوم مادران باردار ساکن مناطق شهری  آمنیوتیک وضعیت مایع: 25جدول 

 بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران
 آمنیوتیک وضعیت مایع    

 مناطق مورد بررسی
 نوبت دوم نوبت اول

 کل غیرطبیعی طبیعی کل غیرطبیعی طبیعی
 309 4(3/1) 305(7/98) 340 - 340(100) های با موارد پایین مرگ مادراستان
 377 4(1/1) 373(9/98) 376 - 376(100) های با موارد متوسط مرگ مادراستان
 378 3(8/0) 375(2/99) 392 - 392(100) های با موارد باالی مرگ مادراستان

 1064 11(0/1) 1053(0/99) 1108 - 1108(100) کل
دار وجود نداشت آمنیوتیک مادران باردار ساکن مناطق شهری در نوبت دوم رابطه معنی مایعبین مناطق مورد بررسی و وضعیت 

(318/0=P در نوبت اول .) شرط آزمون برقرار نبود. غیرطبیعیدلیل عدم وجود داده در ستون نتایج به 
 

 در سونوگرافی نوبت اول و دوم مادران باردار ساکن مناطق روستایی  آمنیوتیک وضعیت مایع: 26جدول 
 بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران

 آمنیوتیک وضعیت مایع     
 بررسی مناطق مورد

 نوبت دوم نوبت اول
 کل غیرطبیعی طبیعی کل غیرطبیعی طبیعی

 326 - 326(100) 343 - 343(100) های با موارد پایین مرگ مادراستان
 336 5(5/1) 331(5/98) 343 2(6/0) 341(4/99) های با موارد متوسط مرگ مادراستان
 425 8(9/1) 417(1/98) 459 1(2/0) 458(8/99) های با موارد باالی مرگ مادراستان

 1087 13(2/1) 1074(8/98) 1145 3(3/0) 1142(7/99) کل
دار آمنیوتیک مادران باردار ساکن مناطق شهری در نوبت اول و همچنین در نوبت دوم رابطه معنی مایعبین مناطق مورد بررسی و وضعیت 

 (.P( ،)053/0=P=810/0وجود نداشت )
 

 محل سکونت آنومالی جنین در سونوگرافی نوبت اول مادران باردار بر حسب وضعیت : 27جدول 
 مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادرانو 

 آنومالی جنین  وضعیت     
 مناطق مورد بررسی

 روستایی شهری
 کل ندارد دارد کل ندارد دارد

 44 25(8/56) 19(2/43) 62 34(8/54) 28(2/45) های با موارد پایین مرگ مادراستان
 160 123(9/76) 37(1/23) 102 77(5/75) 25(5/24) های با موارد متوسط مرگ مادراستان
 139 103(1/74) 36(9/25) 60 38(3/63) 22(7/36) های با موارد باالی مرگ مادراستان

 343 251(2/73) 92(8/26) 224 149(5/66) 75(5/33) کل
دار وجود داشت مادران باردار ساکن مناطق شهری و مناطق روستایی رابطه معنیآنومالی جنین بین مناطق مورد بررسی و وضعیت 

(021/0=P( ،)028/0=P.) 
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 اخیر مادران باردار در طول بارداری نوبت معمول(  2 عالوه بر): فراوانی انجام سایر سونوگرافی 28جدول 

 جغرافیایی خطر مرگ مادرانحسب مناطق محل سکونت و بر 
  انجام سایر سونوگرافی   

 مورد بررسی مناطق
 مناطق روستایی مناطق شهری 

سه بار و  دو بار باریک 
 بیشتر

سه بار و  دو بار باریک 
 بیشتر

 17(7/7) 46(8/20) 158(5/71) 34(0/12) 83(3/29) 166(7/58) های با موارد پایین مرگ مادراستان
 26(6/9) 81(0/30) 163(4/60) 58(7/15) 120(4/32) 192(9/51) های با موارد متوسط مرگ مادراستان
 17(4/6) 70(4/26) 178(2/67) 31(7/8) 94(3/26) 232(0/65) های با موارد باالی مرگ مادراستان

 60(9/7) 197(1/26) 499(0/66) 123(2/12) 297(4/29) 590(4/58) کل
( ولی در P=005/0دار وجود داشت )مادران باردار ساکن مناطق شهری رابطه معنیبین مناطق مورد بررسی و انجام سایر سونوگرافی در 

 (.P=089/0دار بود )مناطق روستایی غیرمعنی
 

 محل سکونت : فراوانی موارد توصیه شده و نتایج انجام غربالگری جنین در مادران باردار بر حسب 29جدول 
 مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادرانو 

 وضعیت غربالگری                     
 
 

 مورد بررسی مناطق

 روستاییمناطق  شهریمناطق 
کل 

موارد 
توصیه 

 شده

کل  نتایج موارد انجام شده
موارد 
توصیه 

 شده

 نتایج موارد انجام شده

 خطرکم
در معرض 

خطر/ 
 پرخطر

 خطرکم کل
در 

معرض 
خطر/ 
 پرخطر

 کل

 32 1(1/3) 31(9/96) 121 74 1(4/1) 73(6/98) 177 مادرهای با موارد پایین مرگ استان
 94 4(3/4) 90(7/95) 284 89 6(7/6) 83(3/93) 316 های با موارد متوسط مرگ مادراستان
 68 - 68(100) 299 79 - 79(100) 237 های با موارد باالی مرگ مادراستان

 194 5(6/2) 189(4/97) 704 242 7(9/2) 235(1/97) 730 کل
ای وجود دارد. مثال دهد بین موارد توصیه شده و موارد انجام شده غربالگری فاصله قابل مالحظهمینشان  29های جدولهمانطور که داده

 درصد مادران توصیه شده غربالگری جنین را انجام دادند. 2/28مادر، های با موارد متوسط مرگ در مناطق شهری استان
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 شیوع کم خونی و عوامل 
 در مادران باردار موثر بر آن

    55     فصل چهارم: شیوع کم خونی و عوامل موثر بر آن در مادران باردار  
 

 مقدمه
باشند. مواجه میخونی کممیلیارد نفر با مشکل  62/1شود بیش از خونی یک مشکل جهانی در بهداشت عمومی است و تخمین زده میکم

و آسیب پذیری ناشی از آن در زنان باردار بیش از سایر خونی کمقرار دارند ولی میزان شیوع خونی کممعرض های سنی در گرچه همه گروه
زنان  خونیکممیزان و شدت  هموگلوبین، غلظت کاهش و خون پالسمای افزایش حجم به تناسب بارداری زمان در(. 1های جمعیتی است )گروه

در  ویژه به آن پیشرفت و دهدمی قرار تأثیر تحت را نیز جنین سالمت مادر، سالمت بر عالوه باردار زنان در خونیکم(. 2یابد)باردار افزایش می
(. از آنجایی که 3-4) شودمی زاییمرده و تولد هنگام در نوزاد کم زودرس، وزن زایمان نظیر جنینی عوارض باعث بارداری، انتهایی هایماه

 حتی زایمان حین در این افراد است، خونریزی خونیکمزنان باردار فاقد  از برابر کمتر 4 حدود خونیکمخونریزی در زنان باردار مبتال به  تحمل
-کماز  ناشی زایمان، و بارداری عوارض اثر در زنان و میر از مرگ زیادی درصد دلیل همین به شود. قلمداد رفتن حیات دست از عامل تواندمی

 (.5است ) گزارش شده خونی
 از کشورهای توسعه یافته بوده آنان، بیشتر شناختیجمعیت هایویژگی بودن دلیل متفاوت به توسعه حال در کشورهای در خونیکم میزان

 در خونیکم میزان افزایش به توجه با که باشندمی خونیکمدچار  کشورها این زنان از نیمی از بیش جهانی بهداشت، سازمان آمار اساس بر و
 (. 6-7) .شودمی نیز ترباردار بیش زنان برای میزان این آنان، در آهن ذخایر همچنین کاهش و خون حجم شدن زیاد دلیل به باردار زنان

نفر مورد  56610با حجم نمونهدر ایران  1384-1395های انجام گرفته بین سالمطالعه  25در مطالعه مروری اعظمی و همکاران که 
 23ترین میزان شیوع کم خونی مربوط به مرکز کشور )برآورد گردید. بیش درصد 17باردار ایرانیخونی در زنان شیوع کم ،بررسی قرار گرفت

 درصد 8و  درصد 21خونی در زنان باردار شهری و روستایی به ترتیب ( بود. شیوع کمدرصد 12ترین این میزان در غرب کشور )( و کمدرصد
های قبل از سال به نسبت اخیر سال 11 در ایرانی باردار زنان در خونیکم شیوع د کهنمودن گیرینتیجهمحققین در مطالعه خود  محاسبه شد.

 .(8) های مداخله ای مناسب در کلینیک های بارداری و یا قبل از ازدواج تنظیم و اجرا گرددبرنامه پیشنهاد نمودند و افزایش یافته است 1384
در زایمان  خونیکممادر، سن حاملگی، نوع زایمان قبلی، تحصیالت و شغل همسر، سابقه  تحصیالت شغل، جمله: سن، زعوامل متعددی ا

 سابقه خونریزی سقط، بارداری، سابقه آهن، تعداد قرص مصرف فرزندان، تعداد خانواده، زندگی، درآمد محل بدنی، توده شاخص و قد قبلی، وزن،
خونی موثر باشند که تاثیر تواند در ایجاد کمو سایر موارد می حاملگی )خواسته و ناخواسته(نوع  بارداری، از پیش هایقبلی، مراقبت بارداری در

 (. 9عوامل مذکور در مناطق مختلف دنیا متفاوت گزارش شد )
 و باشدمی متفاوت شناختیغذایی و خصوصیات جمعیت تنوع عادات مختلف، هایمناطق، فرهنگ بر حسب خونیکم شیوع که آنجایی از

و همچنین امکان مداخالت متناسب با توجه به عوامل پیشگویی خونیکمباردار، جنین و نوزادان در مقابل مادران  پذیرتر بودنآسیب به توجه با
داشته باشد و مسئوالن نظام سالمت  آن آگاهی بر موثر باردار و عوامل زنان خونیکم شیوع از کننده آن، ضرورت دارد که هر منطقه به طریقی

 مادران مرگ روند بر اساس مطالعه ملی بررسی این مطالعهبر حسب شرایط محیطی، مداخالت متناسب و موثرتری را طراحی و اجرا نمایند. 
انجام گرفت. (، 10)و تقسیم استان های ایران به سه گروه کم خطر، دارای خطر متوسط و پرخطر مرگ مادران  1386-91سال های  ایران طی

)هموگلوبین، هماتوکریت و  CBCهای ادغام یافته سالمت مادران ایران، انجام دو نوبت آزمایش که در برنامه ملی مراقبتبا توجه به این
آور و نتایج بارداری( الزام 26-30بارداری( و سه ماهه سوم بارداری )هفته  6-10در سه ماهه اول بارداری )هفته همراه با سایر آزمایشات پالکت( 

ها چک لیست طراحی شده بر اساس چارچوب فرم های مراقبت آوری دادهابزار جمع (،11شود )آزمایشات انجام شده در پرونده بهداشتی ثبت می
 دات پرونده تکمیل گردید. دوران بارداری موجود در پرونده بهداشتی مادران بود که با مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی منتخب و بررسی مستن

گرم  11تر از بندی سازمان جهانی بهداشت در سه ماه اول و سوم بارداری هموگلوبین مساوی و بیشبر اساس طبقهخونی بندی کمگروه
لیتر گرم در دسی  10-9/10به عنوان مبتال به کم خونی )هموگلوبین  11به عنوان فاقد کم خونی و هموگلوبین کمتر از  (g/dL)در دسی لیتر 

به لیتر گرم در دسی 7به عنوان کم خونی متوسط، هموگلوبین کمتر از لیتر گرم در دسی 9/9-7 به عنوان کم خونی خفیف، هموگلوبین بین
 . (12) عنوان کم خونی شدید( تعیین شد
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هایافته  

تحت پوشش واحدهای بهداشتی بخش  ،یکبار ویزیت مادری که در طول دوران بارداری با حداقل 2737در این مطالعه پرونده بهداشتی 
 2615زایمان نمودند، مورد بررسی قرار گرفت. هموگلوبین و هماتوکریت سه ماه اول  ماه قبل از مطالعه 2حداقل بوده و سطح اول نظام شبکه 

یانگین هموگلوبین و هماتوکریت سه ماهه اول %( در پرونده بهداشتی ثبت شده بود. م2/92زن باردار ) 2523%( و سه ماهه سوم 5/95زن باردار )
 6/35±3/3و  لیترگرم در دسی 7/11±3/1درصد و در سه ماهه سوم بارداری به ترتیب  2/38±5/3و  لیترگرم در دسی 7/12±3/1به ترتیب 

- 11تر از %( مساوی یا بیش5/91نفر ) 2394لیتر و گرم در دسی 11تر از %( کم5/8نفر ) 221درصد بود. در سه ماهه اول بارداری هموگلوبین 
 1/27نفر ) 60و  %( به کم خونی خفیف 9/72نفر ) 161نفری که در سه ماهه اول بارداری کم خونی داشتند،  221لیتر بود. از بین گرم در دسی

%( 2/73نفر ) 1848لیتر و گرم در دسی 11%( کمتر از 8/26نفر ) 675%( به کم خونی متوسط مبتال بودند. در سه ماهه سوم بارداری هموگلوبین 
%( به کم خونی 4/74نفر ) 502نفری که در سه ماهه سوم بارداری کم خونی داشتند،  675لیتر بود. از بین گرم در دسی 11مساوی یا بیشتر از 

باردار در سه ماهه اول و سه ماهه سوم مبتال بودند. بنابراین در این مطالعه هیچکدام از زنان  %( به کم خونی متوسط 6/25نفر ) 173و  خفیف
 1دار داشت. جدولبارداری به کم خونی شدید مبتال نبودند. کم خونی زنان باردار در ایران با بعضی از متغیرهای فردی و اجتماعی ارتباط معنی

 دهد.نشان می ارتباط عوامل دموگرافیک را با شیوع کم خونی زنان باردار در سه ماهه اول و سه ماهه سوم بارداری
 

 : ارتباط عوامل دموگرافیک و شیوع کم خونی در سه ماهه اول و سوم بارداری در بین زنان باردار ایران1جدول

 
 

 کم خونی وضعیت
 

 دموگرافیکعوامل 

 ( لیترگرم در دسی)میزان هموگلوبین 
 در سه ماهه اول بارداری

P 

 ( لیترگرم در دسی)میزان هموگلوبین 
 بارداری سومدر سه ماهه 

P 
 11کمتر از 

مساوی و بیشتر 
 11از 

 11کمتر از  کل
مساوی و بیشتر 

 11از 
 کل

مناطق 
جغرافیایی 
بر اساس 

میزان 
 مرگ مادر

 824 (97.0)799 (3.0)25 مناطق کم خطر

0.0
01

 

11(9.7) 708(90.3) 719 

0.0
01

مناطق خطر  
 متوسط

35(4.3) 788(95.7) 823 188(23.0) 629(77.0) 817 

 922 (55.4)511 (44.6)411 968 (83.4)807 (16.6)161 مناطق پرخطر

منطقه 
 سکونت

 1363 (91.3)1245 (8.7)118 شهری

0.3
73

 348(26.9) 944(73.1) 1292 

0.4
34

 

 1231 (73.4)904 (26.6)327 1251 (91.8)1148 (8.2)103 روستایی

 سن مادران
 172 (92.4)159 (7.6)13 سال 20زیر 

0.8
61

 53(31.9) 113(68.1) 166 

0.1
23

 

 1582 (74.5)1179 (25.5)403 1636 (91.6)1499 (8.4)137 سال 30-20
 756 (72.0)544 (28.0)212 786 (91.2)717 (8.8)69 سال 30باالی 

تحصیالت 
 مادر

 579 (91.5)529 (8.5)50 ابتدایی

0.8
84

 

169(29.8) 398(70.2) 567 

0.1
48

 538 (75.7)407 (24.3)131 556 (91.0)506 (9.0)50 راهنمایی 
دبیرستان و 

 دیپلم
82(7.9) 958(92.1) 1040 258(25.9) 739(74.1) 997 

 355 (71.3)253 (28.7)102 371 (91.6)340 (8.4)31 دانشگاهی
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 کم خونی وضعیت
 

 دموگرافیکعوامل 

 ( لیترگرم در دسی)میزان هموگلوبین 
 اول بارداریدر سه ماهه 

P 

 ( لیترگرم در دسی)میزان هموگلوبین 
 بارداری سومدر سه ماهه 

P 
 11کمتر از 

مساوی و بیشتر 
 11از 

 11کمتر از  کل
مساوی و بیشتر 

 11از 
 کل

تحصیالت 
 همسر

 510 (90.4)461 (9.6)49 ابتدایی

0.6
42

 

145(29.7) 343(70.3) 488 

0.2
47

 758 (73.5)557 (26.5)201 783 (92.2)722 (7.8)61 راهنمایی 
دبیرستان و 

 دیپلم
75(8.0) 867(92.0) 942 225(24.9) 679(75.1) 904 

 304 (71.4)217 (28.6)87 315 (91.1)287 (8.9)28 دانشگاهی

 2388 (91.7)2190 (8.3)198 خانه دار شغل مادر
0.5

27
 606(26.2) 1704(73.8) 2310 

0.1
21

 

 159 (69.2)110 (30.8)49 167 (91.6)153 (8.4)14 شاغل
شغل 
 همسر

 2196 (91.5)2009 (8.5)187 شاغل

0.2
97

 558(26.3) 1560(73.7) 2118 

0.1
19

 

 338 (70.4)238 (29.6)100 348 (92.5)322 (7.5)26 بیکار

سوابق 
 بارداری

 قبلی

 870 (93.1)810 (6.9)60 صفر

0.0
81

 

206(24.6) 632(75.4) 838 

0.0
03

 861 (74.2)639 (25.8)222 895 (90.5)810 (9.5)85 یکبار 
 503 (73.4)369 (26.6)134 518 (92.3)478 (7.7)40 دو بار

 313 (64.9)203 (35.1)110 323 (89.2)288 (10.8)35 سه بار و بیشتر

تعداد 
 فرزندان

 983 (93.5)919 (6.5)64 فاقد فرزند

0.0
08

 

257(26.5) 713(73.5) 970 

0.0
01

 453 (72.4)328 (27.6)125 994 (91.4)909 (8.6)85 یک فرزند 
 114 (58.8)67 (41.2)47 434 (90.6)393 (9.4)41 دو فرزند

سه فرزند و 
 36 (50.0)18 (50.0)18 139 (85.6)119 (14.4)20 بیشتر

سابقه 
مراقبت 
پیش از 
 بارداری

 1212 (88.5)1073 (11.5)139 بدون مراقبت

0.0
01

 

354(30.8) 795(69.2) 1149 

0.0
01

 

 1179 (75.7)892 (24.3)287 1208 (93.9)1134 (6.1)74 یکبار مراقبت

 195 (82.6)161 (17.4)34 195 (95.9)187 (4.1)8 دو بار و بیشتر

زمان 
شروع 
 مراقبت

 4قبل از 
 1980 (93.4)1849 (6.6)131 ماهگی

0.0
01

 497(25.9) 1421(74.1) 1918 

0.0
01

 

 4بعد از 
 180 (62.2)112 (37.8)68 184 (79.3)146 (20.7)38 ماهگی

کفایت 
 مراقبت

 1902 (93.3)1775 (6.3)127 کافی

0.0
01

 466(24.8) 1413(75.2) 1879 

0.0
01

 

 629 (66.8)420 (33.2)209 696 (86.6)603 (13.4)93 ناکافی
شرایط 

بروز 
 حاملگی

 2210 (92.2)2037 (7.8)173 می خواستند

0.0
44

 559(26.2) 1577(73.8) 2136 

0.2
56

 

 328 (72.0)236 (28.0)92 339 (88.8)301 (11.2)38 نمی خواستند
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دار وجود داشت متغیر و شیوع کم خونی زنان باردار ارتباط معنی 11عوامل فردی و اجتماعی، بین  22نشان می دهد از بین  1همانطور که جدول 
(P<0.05 .) 

تعداد موارد خطر در بارداری بین تعداد بارداری، تعداد زایمان، کل فرزندان، سابقه ابتال به بیماری در بارداری و زایمان قبلی،  Pearsonبا آزمون 
فعلی و میزان هموگلوبین در سه ماه اول و سه ماهه سوم بارداری رابطه ضعیف معکوس و با مراقبت پیش از بارداری و تعداد مراقبت حین 

وگلوبین رابطه مادر و میزان هم BMI(. بین سن مادر، سن همسر، تعداد سقط، وزن، قد، P<0.05بارداری رابطه ضعیف مستقیم وجود داشت )
 بین سطح تحصیالت مادر و همسر و میزان هموگلوبین رابطه معنی دار وجود نداشت Kendall’s(. با آزمون P>0.05معنی دار وجود نداشت )

(P>0.05.) 
 

 کم خونی وضعیت
 

 دموگرافیکعوامل 

 ( لیترگرم در دسی)میزان هموگلوبین 
 در سه ماهه اول بارداری

P 

 ( لیترگرم در دسی)میزان هموگلوبین 
 بارداری سومدر سه ماهه 

P 
 11کمتر از 

مساوی و بیشتر 
 11از 

 11کمتر از  کل
مساوی و بیشتر 

 11از 
 کل

BMI 

 143 (86.7)124 (13.3)19 الغر

0.0
58

 

43(31.9) 92(68.1) 135 

0.0
59

 1080 (72.0)778 (28.0)302 1113 (91.1)1014 (8.9)99 طبیعی 
 702 (76.8)539 (23.2)163 718 (93.0)668 (7.0)50 اضافه وزن

 298 (75.2)224 (24.8)74 311 (92.9)289 (7.1)22 چاق
مشکل 

بارداری 
 قبلی

 2046 (91.7)1876 (8.3)170 فاقد مشکل

0.6
10

 517(26.2) 1460(73.8) 1977 

0.1
07

 

دارای حداقل 
 546 (71.1)388 (28.9)158 569 (91.0)518 (9.0)51 یک مشکل

کل خطر و 
بیماری 

بارداری قبلی 
 و فعلی

 783 (94.0)736 (6.0)47 فاقد مشکل

0.0
03

 168(22.6) 575(77.4) 743 

0.0
01

 

دارای حداقل 
 1780 (71.5)1273 (28.5)507 1832 (90.5)1658 (9.5)174 یک مشکل

سابقه 
 سقط

 2112 (91.4)1930 (8.6)182 ندارد

0.5
93

 538(26.5) 1494(73.5) 2032 

0.2
79

 

 491 (72.1)354 (27.9)137 503 (92.2)464 (7.8)39 دارد
تجویز 
اسید 

 فولیک

 1960 (82.0)1803 (8.0)157 بار 5-1

0.7
02

 500(26.6) 1383(73.4) 1883 

0.2
19

 

 439 (75.4)331 (24.6)108 447 (91.5)409 (8.5)38 بار 10-6

تجویز 
 آهن

 1543 (90.3)1394 (9.7)149 بار 5-1

0.0
07

 408(27.8) 1057(72.2) 1465 

0.0
67

 

 1021 (74.9)765 (25.1)256 1028 (93.4)960 (6.6)68 بار 10-6
نوع منزل 
 مسکونی

 611 (93.9)574 (6.1)37 آیارتمانی

0.0
13

 128(21.8) 460(78.2) 588 

0.0
02

 

 1841 (72.0)1326 (28.0)515 1903 (91.1)1733 (8.9)170 غیر آیارتمانی
مالکیت 

 منزل
 1641 (91.0)1494 (9.0)147 شخصی

0.0
52

 426(26.8) 1166(73.2) 1592 

0.3
35

 

 862 (74.1)639 (25.9)223 897 (93.0)834 (7.0)63 غیرشخصی
اتومبیل 
 سواری

 1154 (92.2)1062 (7.8)92 دارد

0.3
25

 298(26.3) 834(73.7) 1132 

0.4
93

 

 1301 (73.6)957 (26.4)344 1343 (91.6)1230 (8.4)113 ندارد
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 تفسیر نتایج
ای است که تغذیه خونی نه تنها در کشورهای در حال توسعه، بلکه در کشورهای صنعتی هم یکی از اختالالت ناشی از کمبودهایکم

درصد زنان در سه ماهه اول بارداری و بیش از یک چهارم در سه ماهه  10باشند. در این مطالعه حدود ای از جمعیت به آن مبتال میبخش عمده
ه انجام شده در ایران خونی بودند که به طور متوسط با نتایج یکی از مطالعگرم در دسی لیتر مبتال به کم 11سوم بارداری با هموگلوبین کمتر از 

خونی زنان باردار در ایران نسبت به (. شیوع کم13خوانی دارد )درصد اعالم نمود تا حدود زیادی هم 8/16خونی زنان باردار را که میزان شیوع کم
ن باردار در شهر داکا خونی زنادهد. شیوع کمتری را نشان مینتایج مطالعه انجام شده در خیلی از کشورهای در حال توسعه سطح پایین

( و در چین 16درصد ) 7/42(، در جنوب افریقا 15درصد ) 5/42(، در اسالم آباد پاکستان 14درصد ) 40(، در بنگالدش 12درصد ) 37هندوستان 
اقتصادی و بهبود خونی زنان باردار در ایران ممکن است به شرایط تر بودن شیوع کم(. یکی از دالیل پایین17درصد گزارش شده است ) 70تا 

آور نمودن پرسنل بهداشتی سطح اول نظام شبکه ایران خصوصا در مناطق روستایی جهت تحت پوشش قرار دادن زنان تغذیه مرتبط باشد. الزام
 خونی محسوب شود.تواند از دیگر دالیل تاثیرگذار در کاهش کمباردار و ارائه خدمات رایگان در طول دوران بارداری می

 افتهییابد که خونی زنان باردار از اوائل بارداری تا اواخر بارداری به شدت افزایش میدهد میزان شیوع کمهای این مطالعه نشان مییافته
تواند به علت خونی در طی دوران بارداری می(. افزایش شتابان میزان کم12خوانی دارد)و همکاران هم Chowdhuryفوق با نتایج مطالعه 

اشتهایی تر شدن حجم خون و کاهش تدریجی ذخیره آهن بدن باشد. ویار حاملگی و بیزمندی مادر و جنین به آهن به خاطر بیشنیاافزایش 
 (. 18و  2خونی نقش داشته باشد )تواند در افزایش کمشود میتر میبعضی از زنان باردار که منجر به دریافت مواد غذایی کم

خونی های با خطرات متفاوت مرگ مادر در ایران بود که میزان کمخونی در استاندار میزان کمتفاوت معنیهای این مطالعه یکی از یافته
ها در سه ماهه اول بارداری بیش از چهار برابر و در سه ماهه سوم های با خطر باالی مرگ مادر نسبت به سایر استانزنان باردار را در استان

خونی زنان باردار در مناطق مختلف یک کشور دار میزان شیوع کمداد. در مطالعات دیگر محققان هم تفاوت معنی بارداری بیش از سه برابر نشان
 6/2های مختلف آن استان از خونی زنان باردار در شهرستانهای ایران، میزان شیوع کمگزارش گردید. در مطالعه انجام شده در یکی از استان

 1/12خونی زنان باردار از و همکاران در اوگاندا میزان شیوع کم Obai(. در مطالعه 19داری متفاوت بود )نیدرصد به طور مع 2/27درصد تا 
خونی زنان باردار در دار میزان شیوع کمداری را نشان داد. تفاوت معنیتفاوت معنی Guluدرصد در منطقه  9/32تا  Hoimaدرصد در منطقه 

مندی از دالیل مختلفی از جمله تفاوت در وضعیت اقتصادی اجتماعی، فرهنگی و قومیتی، سبک زندگی، بهرهتواند مناطق مختلف یک کشور می
بودن سطح درآمد خانوار یا وضعیت نامناسب  خدمات بهداشتی و سایر موارد را مطرح نماید. مطالعات نشان دادند از بین عوامل مذکور پایین

(. اما اگر پذیرفته شود که 20باشد )خونی تاثیرگذار میش از سایر عوامل در افزایش میزان شیوع کماقتصادی و پایین بودن طبقه اجتماعی بی
(، شاید بتوان قسمتی از دالیل باال بودن موارد 5باشد )خونی میاز کم ناشی زایمان، و بارداری عوارض اثر زنان در و میر از مرگ زیادی درصد

 خونی زنان باردار نسبت داد.را به باالتر بودن میزان شیوع کم های پرخطر ایرانمرگ مادر در استان
 آخرین خونی زنان در طول دوران بارداری پیشگیری نماید. طبقتواند از بروز کمهای پیش از بارداری میاین مطالعه نشان داد که مراقبت

بهداشتی سطح اول موظفند برای زنان سنین باروری که در آینده (، واحدهای 11پزشکی ایران ) آموزش وزارت بهداشت، درمان و دستورالعمل
ا قصد باردار شدن دارند، پرونده بهداشتی تشکیل داده و با یکبار مراقبت در طول هر سال، ضمن کنترل وزن، فشارخون و سایر عالئم حیاتی، ب

های پیش از بارداری آماده نمایند. بنابراین نقش مثبت مراقبتخطر یا کم خطر های الزم، زنان تحت پوشش را برای یک بارداری بیارائه آموزش
مندی و آمادگی تواند عالقهتواند نقش واحدهای بهداشتی در توانمندسازی زنان را تائید نماید و هم میهم می خونی زنان بارداردر کاهش کم

 زنان را در خودمراقبتی و پیشگیری از عوارض احتمالی نشان دهد.
خونی دوران بارداری و اسید فولیک و قرص آهن در طول دوران بارداری یکی از خدمات پیشگیرانه و راهکارهای کنترل کمتجویز قرص 

(. در مراکز بهداشتی درمانی ایران، تجویز قرص اسید فولیک از 21-23گردد )حتی پس از زایمان است که احتماال در خیلی از کشورها توصیه می
(. اما مطالعه حاضر نشان داد که تجویز قرص اسید 11بارداری مورد تاکید قرار گرفت) 16تجویز قرص آهن از هفته  اوائل دوران بارداری و

های اسید فولیک و آهن، آن را رغم دریافت قرصخونی نداشت. شاید زنان باردار علیداری در پیشگیری از کمفولیک و قرص آهن نقش معنی
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ن مثل چای و شیر هم های اسید فولیک و آهن، مواد غذایی مختل کننده جذب آها همزمان با مصرف قرصکردند و یبه طور مرتب مصرف نمی
  کردند.میمصرف 

های با خطر باالی خونی زنان باردار در مناطق مختلف ایران متفاوت و در استانگیری نمود که شیوع کمتوان نتیجهمی از این مطالعه
خونی زنان باردار در سه ماه سوم بیش از دو برابر سه ماهه اول بارداری بود. سابقه قرار دارد. میزان شیوع کمتری مرگ مادران در سطح باال

-های پیش از بارداری، زمان شروع مراقبت، موارد خطر در بارداری قبلی و فعلی و بعضی از متغیرهای فردی و اجتماعی در کنترل کممراقبت
خونی زنان تر کمشود مداخالت آموزشی جهت توانمندسازی کارکنان بهداشتی به منظور کنترل اثربخشمی خونی نقش بارزی دارند. پیشنهاد

های اسید فولیک و آهن و سطح بارداری اجرا و همچنین در خصوص کمیت و کیفیت تجویز قرص های قبل و حین دورانباردار طی مراقبت
 . اختصاصی بعمل آیداثربخشی آن تحقیق 
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 مقدمه

داری و پس از بار دهندگان خدمات دورانطور کلیه ارائهها و همینها و شهرستانهمانطور که همه مدیران و کارشناسان ستادی استان
توسط در طول دوره بارداری باردار تحت پوشش باید حداقل یکبار  مادرهر بر اساس برنامه کشوری مادری ایمن،  زایمان اطالع دارند

صفحه دوم فرم  3کننده هم باید نتایج معاینات را در بخش پزشک مرکز بهداشتی درمانی مورد معاینه بالینی قرار گیرد و پزشک معاینه
باشد به سطوح باالتر و اگر نیازمند به  درمانی یا تشخیصیو چنانچه مادری نیازمند به دریافت خدمات تخصصی بارداری ثبت  هقبت دورمرا

کز امر انپزشک نتایج خدمات ارائه شدهمیزان و  1-10 ولانماید. جدهای خاصی باشد به ماما یا بهورز ارجاع خدمات ویژه یا پیگیری
  دهد.را نشان میبه مادران باردار بهداشتی درمانی 

 
 مادران باردار BMIگیری عالئم حیاتی و نتایج اندازه

 
 ان توسط پزشکمادران باردار  BMIگیری عالئم حیاتی و فراوانی اندازه: 1جدول 

 بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران
 BMIعالئم حیاتی و 

 BMI تنفس نبض   درجه حرارت فشار خون مورد بررسی مناطق

 684(2/79) 645(7/74) 670(5/77) 621(9/71) 768(9/89) مرگ مادرپایین های با موارد استان
 735(5/82) 679(2/76) 703(9/78) 664(5/74) 759(2/85) با موارد متوسط مرگ مادر هایاستان
 823(7/79) 774(9/74) 816(0/79) 699(7/67) 868(0/84) مرگ مادرباالی های با موارد استان

 2242(4/80) 2098(3/75) 2189(5/78) 1984(2/71) 2395(9/85) کل
تا حداکثر گیری درجه حرارت درصد در اندازه 2/71د پزشکان شاغل در مراکز بهداشتی درمانی از حداقل دهنشان می 1همانطور که جدول

-6را در قسمت مربوطه فرم مراقبت دوره بارداری در پرونده بهداشتی ثبت نمودند. جداول آن گیری و نتایج را اندازه فشار خون درصد 9/85
 دهد.و مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران نشان می سکونت محلبر حسب را مادران باردار  BMIو از عالئم حیاتی  گیریاندازه نتایج 2
 

 : وضعیت فشار خون سیستولی مادران باردار بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران2جدول 
  وضعیت فشارخون

 
 مورد بررسی مناطق

 روستاییمناطق  مناطق شهری

میانگین و  حداکثر حداقل
 انحراف معیار

فشارخون 
میانگین و  حداکثر حداقل 140<=

 انحراف معیار
فشارخون 

=>140 
 1(3/0) 2/99±0/10 130 80 1(3/0) 4/100±1/9 130 80 مرگ مادرپایین های با موارد استان
 5(4/1) 3/102±1/11 160 80 1(3/0) 8/101±8/8 130 80 با موارد متوسط مرگ مادر هایاستان
 4(9/0) 7/100±3/12 180 80 1(2/0) 4/101±1/11 130 70 مرگ مادرباالی های با موارد استان

 (10)0/1 7/100±3/11 180 80 3(2/0) 2/102±4/9 130 70 کل
دار وجود نداشت ساکن مناطق شهری و روستایی رابطه معنی فشار خون سیستولی مادران باردارو میانگین  مورد بررسی بین مناطق

(164/0=P( ،)081/0=P.) 
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 محل سکونت : وضعیت فشار خون دیاستولی مادران باردار بر حسب 3جدول 

 مادران مناطق جغرافیایی خطر مرگو 
 وضعیت فشارخون                      

 
 مورد بررسی مناطق

 مناطق روستایی مناطق شهری

میانگین و  حداکثر حداقل
 انحراف معیار

فشارخون 
میانگین و  حداکثر حداقل 90<=

 انحراف معیار
فشارخون 

=>90 
 1(3/0) 5/63±5/7 90 40 1(3/0) 0/64±2/8 90 40 مرگ مادرپایین های با موارد استان
 4(1/1) 3/64±9/7 95 30 3(8/0) 3/64±2/8 100 40 با موارد متوسط مرگ مادر هایاستان
 - 1/63±5/7 80 30 3(7/0) 2/65±3/8 90 37 مرگ مادرباالی های با موارد استان

 5(4/0) 6/63±6/7 95 30 7(6/0) 5/64±2/8 100 37 کل
( ولی P=001/0دار وجود داشت )ساکن مناطق شهری رابطه معنی ستولی مادران بارداردیافشار خون و میانگین  مورد بررسی بین مناطق
 (.P=108/0دار بود )در مناطق روستایی غیرمعنیاین رابطه 

 
 : فراوانی موارد غیرطبیعی عالئم حیاتی مادران باردار بر حسب محل سکونت4جدول 

 و مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران
 عالئم حیاتیوضعیت                   

 
 مورد بررسی مناطق

 مناطق روستایی مناطق شهری
  درجه حرارت

 و بیشتر  38
نبض بیشتر از 

100 
بیشتر از  تنفس

20 
  درجه حرارت

 و بیشتر 38
نبض بیشتر 

 100از 
بیشتر از  تنفس

20 
 7(1/2) - 3(9/0) 8(6/2) - 6(0/2) های با موارد پایین مرگ مادراستان
 - 1(3/0) - - 1(3/0) 3(9/0) های با موارد متوسط مرگ مادراستان
 8(0/2) - 1(3/0) 10(7/2) 2(4/0) 1(3/0) باالی مرگ مادرهای با موارد استان

 15(4/1) 1(1/0) 4(4/0) 18(8/1) 3(3/0) 10(1/1) کل
 دهند شیوع موارد غیرطبیعی عالئم حیاتی مادران مورد بررسی )به جز تنفس( کمتر از یک درصد است.نشان می 2-4جداول  

 
 

 مادران باردار ساکن مناطق شهری بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران BMI: وضعیت 5جدول 
 BMIوضعیت 

 
 مورد بررسی مناطق

 حداکثر حداقل
میانگین و 

انحراف 
 معیار

 وزنکم
 کل چاق اضافه وزن طبیعی )الغر(

 329 38(5/11) 120(5/36) 151(9/45) 20(1/6) 9/24±5/4 8/48 10 مرگ مپایین های با موارد استان
 390 59(1/15) 124(8/31) 188(2/48) 19 (9/4) 2/25±5/4 9/41 2/16 م با موارد متوسط م هایاستان
 407 60(7/14) 119(3/29) 191(9/46) 37(1/9) 9/24±6/4 0/42 2/12 م مباالی های با موارد استان

 1126 157(9/13) 363(2/32) 530(2/47) 76(7/6) 9/24±5/4 8/48 10 کل
BMI  (، 99/24تا 5/18(، طبیعی )5/18الغر )زیر وزن یا کممادران بر اساس نظر کمیته تخصصی سازمان جهانی بهداشت به چهار گروه

ساکن مناطق شهری رابطه  مادران باردار BMIو  مورد بررسی بین مناطق .گرددمیو باالتر( تقسیم  30( و چاق )99/29تا  25اضافه وزن )
 (. P=099/0)دار وجود نداشت معنی
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 مادران باردار ساکن مناطق روستایی بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران BMI: وضعیت 6جدول 

BMI 
میانگین و  حداکثر حداقل مورد بررسی مناطق

 انحراف معیار
 وزنکم

 کل چاق اضافه وزن طبیعی (الغر)

 355 48(5/13) 109(7/30) 183(6/51) 15(2/4) 6/24±4/4 42 15 مرگ مپایین های با موارد استان
 345 45(0/13) 121(1/35) 160(4/46) 19(5/5) 9/24±5/4 3/40 8/14 م با موارد متوسط م هایاستان
 416 59(2/14) 107(7/25) 206(5/49) 44(6/10) 2/24±9/4 6/39 9/13 مرگ مباالی های با موارد استان

 1116 152(6/13) 337(2/30) 549(2/49) 78(0/7) 6/24±6/4 42 9/13 کل
 (. P=004/0دار وجود داشت )ساکن مناطق روستایی رابطه معنی مادران باردار BMIو  مورد بررسی بین مناطق

 باشند.را دارا می وزنیکمبیشترین شیوع  ،وزنیکمدرصد  10با حدود  مرگ مادرباالی های با موارد استاندهند نشان می 5-6جداول 
 
 

 معاینات بالینی مادران باردارنتایج 
 

 بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادرانباردار  انمادرات بالینی نتایج معاین: 7جدول 
 معاینه شده موارد

 مورد بررسی مناطق
 تیروئید هاچشم

 نامشخص غیرطبیعی طبیعی نامشخص غیرطبیعی طبیعی
 275(8/31) 17(0/2) 572(2/66) 222(5/31) 1(1/0) 591(4/68) مرگ مادرپایین های با موارد استان
 205(0/23) 10(1/1) 676(9/75) 211(7/23) 14(6/1) 666(7/74) با موارد متوسط مرگ مادر هایاستان
 215(8/20) 22(1/2) 796(1/77) 214(7/20) 32(1/3) 787(2/72) مرگ مادرباالی های با موارد استان

 695(9/24) 49(8/1) 2044(3/73) 647(0/25) 47(7/1) 2044(3/73) کل
 

 
 بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادرانباردار  انمادرات بالینی نتایج معاین: 8جدول 
 معاینه شده موارد

 مورد بررسی مناطق
 ریه قلب

 نامشخص غیرطبیعی طبیعی نامشخص غیرطبیعی طبیعی
 281(5/32) - 583(5/67) 256(6/29) 6(7/0) 602(7/69) مرگ مادرپایین های با موارد استان
 197(1/22) - 694(9/77) 203(8/22) 7(8/0) 681(4/76) با موارد متوسط مرگ مادر هایاستان
 207(0/20) - 826(0/80) 213(6/20) 8(8/0) 812(6/78) مرگ مادرباالی های با موارد استان

 685(6/24) - 2103(4/75) 672(1/24) 21(8/0) 2095(1/75) کل
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 بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادرانباردار  انمادرات بالینی نتایج معاین: 9جدول 
 معاینه شده موارد

 مورد بررسی مناطق
 پستان پوست

 نامشخص غیرطبیعی طبیعی نامشخص غیرطبیعی طبیعی
 269(1/31) 2(2/0) 593(7/68) 283(8/32) - 581(2/67) مرگ مادرپایین های با موارد استان
 200(4/22) 4(4/0) 687(2/77) 218(5/24) - 673(5/75) با موارد متوسط مرگ مادر هایاستان
 226(9/21) - 807(1/78) 234 (6/22) 2(2/0) 797(2/77) مرگ مادرباالی های با موارد استان

 695(9/24) 6(2/0) 2087(9/74) 735(4/26) 2(1/0) 2051(5/73) کل
 
 

 بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادرانباردار  انمادرات بالینی معایننتایج : 10جدول 
 معاینه شده موارد

 مورد بررسی مناطق
 اندام شکم

 نامشخص غیرطبیعی طبیعی نامشخص غیرطبیعی طبیعی
 285(0/33) 2(2/0) 577(8/66) 276(9/31) 12(4/1) 576(7/66) مرگ مادرپایین های با موارد استان
 219(6/24) 1(1/0) 671(3/75) 216(2/24) 45(1/5) 630(7/70) با موارد متوسط مرگ مادر هایاستان
 238(0/23) 2(2/0) 793(8/76) 215(8/20) 25(4/2) 793(8/76) مرگ مادرباالی های با موارد استان

 742(6/26) 5(2/0) 2041(2/73) 707(4/25) 82(9/2) 1999(7/71) کل
 20و  25، 30های با خطر مرگ کم، متوسط و باالی مادر بطور متوسط به ترتیب که پزشکان شاغل در استان دهدنشان می 7-10جدول 

بین  نتایج آن را در پرونده ثبت نکردند. ،انجام معاینات بالینیبالینی قرار ندادند و یا در صورت معاینه مورد درصد مادران تحت پوشش را 
)با باالتر بودن میزان انجام معاینات در مناطق پرخطر و  7-10ق مورد بررسی در همه موارد جدول میزان انجام معاینات بالینی و مناط

 (.P<05/0دار وجود داشت )تر بودن آن در مناطق کم خطر( تفاوت معنیپایین
 7/30مادر ) 723و برای  ثبت شددرصد(  3/69مادر ) 1630برای نتیجه ارزیابی و شرح حال  ،پزشکتوسط  مادر معاینه شده 2353از بین 

 درصد( معاینه شده دیگر فاقد توضیحات مکتوب بود.
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 بارداری های دورانکفایت مراقبت
 و عوامل موثر بر آن
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 مقدمه 
، در سالمت مادرانسوم دستيابی به هدف توسعه هزاره هاي به عنوان يکی از استراتژين بارداري و زايمان اهاي دورارائه مراقبت

 بارداري، ضروري مسايل در مورد مشاوره و معاينه انجام شامل مندنظامنظارت  يك بارداري هدور هاي(. مراقبت1مورد تاکيد قرار گرفت )
حاملگی و يا پيشگيري  بودن خطرکم تأييد براي پاراکلينيکیو  کلينيکی غربالگري مداوم برنامه يك و تهيه باردار مادر از حمايت و آموزش

بارداري نقش به سزايی در تامين،  دورههاي دادند گرچه مراقبت(. مطالعات متعددي نشان 2-3باشد )بارداري می دورهاز عوارض احتمالی 
ها بارداري در خيلی از مراکز بهداشتی مراقبت دورههاي رغم تاثيرات مثبت مراقبتحفظ و ارتقاي سالمت مادران و نوزادان دارد، اما علی

بارداري در کشورهاي مختلف ممکن  دورههاي در مراقبت(. تعداد ويزيت توصيه شده 4-5باشد )برابر با کميت مورد انتظار نمیناقص و 
 28 هفته تا ماه هر در ويزيت در دوره بارداري را يك انتظار هاي موردويزيت آمريکا تعداد زايمان و زنان کالجاست کمی متفاوت باشد. 

(. 6ويزيت توصيه نمود ) 16مجموعا  ،زايمان زمان تا ويزيت يك هفته هر از آن و بعد 36 هفته تا ويزيت يك هفته دو هر سپس و بارداري
 حاملگی با باردار زنان مراقبت براي انتظار ويزيت مورد پزشکی، تعداد آموزش وزارت بهداشت، درمان و دستورالعمل آخرين در ايران طبق

هر هفته  بارداري 41تا  38 هفته از و 35-37 هفته ، يکبار بين31-34هفته  هفته يکبار، يکبار بين 5هر  بارداري 30تا  6 هفته خطر، از کم
 20 تا 6 بارداري يعنی هفته اول نيمه در نوبت مراقبت 2بارداري ) هايهفته به توجه بار مراقبت با 8 بار توصيه شده که 11مجموعا   ،يکبار

 (. 7( مورد تاکيد قرار گرفت )بارداري 40تا  21يعنی هفته  دوم نيمه در نوبت مراقبت 6و  بارداري
 طور به که هاروش اين يکی از شود.می استفاده گوناگونی هايروش از بارداري، دوره هايمراقبت کفايت سودمندي بررسی جهت

 يعنی تولد گواهی در شده ثبت سه موضوع از حاصل اطالعات شاخص اين در است. (Kessner Index) شاخص کسنر رودمی کار به رايج

هاي مراقبت کفايت سودمندي (. شاخص8) گيردمی قرار ارزيابی ها موردويزيت تعداد و بارداري مراقبت ويزيت اولين ، زمانبارداري مدت
 زمان کارگيري به با جديدتري است که هاي( يکی از شاخصAdequacy Prenatal Care Utilization)  APNCUبارداري  دوره

 (.9سازد )می مشخص را مراقبت کفايت آن، تعداد مناسب بودن و هامراقبت از استفاده شروع
و درصد قابل است بارداري متفاوت  هدور هايمندي از مراقبتدهد ميزان بهرهنشان میدر مناطق مختلف دنيا مطالعات انجام شده 

ر آمريکا بين د شوند. در يك مطالعه انجام گرفتهبارداري برخوردار نمی رههاي کافی دواي از مادران به داليل مختلف از مراقبتمالحظه
شروع اولين  وهفتگی بود  7/24±8/7زن مورد بررسی، ميانگين شروع اولين مراقبت دوره بارداري  692از بين  2008تا  2001هاي سال

درصد در سه ماهه سوم بارداري بود. از نظر کميت خدمات  5/42درصد در سه ماهه دوم و  49درصد زنان در سه ماهه اول،  5/8مراقبت 
( و Intermediateدرصد متوسط ) 0/29(، Adequateدرصد کافی ) 3/35(، Adequate Plusدرصد ويژه ) 1/21دريافت شده، مراقبت 

( بود. از نظر عوامل موثر بر زمان شروع مراقبت بارداري، بين تعداد فرزندان )اولين مراقبت بارداري در Inadequate) یدرصد ناکاف 5/14
زنان با فرزندان کمتر زودتر شروع شد(، شغل زنان )اولين مراقبت بارداري در زنان شاغل زودتر شروع شد(، و شغل زوجين )اولين مراقبت 

دار، ولی با سن، وضعيت تاهل، تحصيالت دو شاعل بودند، زودتر شروع شد( و زمان شروع مراقبت بارداري معنی بارداري در زوجينی که هر
در کشورهاي با درآمد (. 10دار نداشت )کدام از عوامل مذکور با کفايت مراقبت بارداري رابطه معنیدار وجود داشت. هيچمادر رابطه غيرمعنی

هاي دوران بارداري ناکافی هاي بارداري با تاخير ايجاد و تعداد مراقبتاست که تمايل به دسترسی مراقبتکم و متوسط به خوبی ثابت شده 
هاي نظام بهداشتی درمانی در هم بارداري گسترده و ممکن است با فرهنگ و زيرساخت دورهمندي ضعيف از خدمات است. داليل بهره

جمعيت  -رزندان بيشتر، مجرد بودن و درآمد ناکافی از ريسك فاکتورهاي اجتماعیتنيده باشد. سن جوان مادر، سطح پايين آموزش، ف
 (. 11باشد )بارداري در کشورهاي با درآمد کم و متوسط می دورههاي ناکافی شناختی مراقبت

 APNCU (Adequacyبارداري  هاي دورانمراقبت کفايت سودمندي بارداري با استفاده از شاخص دورههاي کميت مراقبت

Prenatal Care Utilizationتوجه بار مراقبت را با 8پزشکی ايران که  آموزش وزارت بهداشت، درمان و دستورالعمل آخرين ( و طبق 

 40تا  21يعنی هفته  دوم نيمه در نوبت مراقبت 6و  بارداري 20 تا 6 بارداري يعنی هفته اول نيمه در نوبت مراقبت 2بارداري ) هايهفته به
 (، به چهار گروه به شرح زير تقسيم گرديد:7نمايد )( الزام آور میبارداري

 8باشد )بيش از  شده تعداد توصيه از بيشتر يا درصد 110 هايشانويزيت تعداد شروع و اول ماه 4 طی که بارداري هايويژه: مراقبت
 بار مراقبت(. 
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بار  8تا  6باشد)بين توصيه شده تعداد درصد 109 تا 80 هايشانويزيت تعداد شروع و اول ماه 4 طی که بارداري هايمراقبت کافی:
  مراقبت(.

بار  5تا  4)بين باشد شده توصيه تعداد درصد 75 -50هايشان ويزيت تعداد و اول شروع ماه 4 طی که بارداري هايمراقبت متوسط:
  مراقبت(.

 بار مراقبت(. 4باشد )کمتر از  شده توصيه تعداد درصد 50 از کمتر يا اول شروع ماه 4 از بعد که بارداري هايمراقبت ناکافی:
 

  هایافته
مطالعه زايمان نموده و سابقه حداقل يکبار اين مادري که از دو تا حداکثر شش ماه قبل از  2788 در اين مطالعه پرونده بهداشتی

پرونده به دليل اينکه اطالعات دموگرافيك آنها ناقص  133 را داشتند، مورد بررسی قرار گرفت. مراکز بهداشتی درمانی منتخبويزيت در 
از  درصد( 9/31مادر ) 846مادر مورد بررسی  2655پرونده بهداشتی انجام گرفت. از بين  2655بوده، از مطالعه خارج و تحليل نتايج با 

هاي با خطر باال بودند. درصد( از استان 9/36مادر ) 980 هاي با خطر متوسط واز استاندرصد(  2/31)مادر  829 ،هاي کم خطراستان
هاي کم خطر، خطر متوسط و خطر زياد به ترتيب هفتگی بارداري و براي استان 1/10±6/4ميانگين شروع مراقبت براي کل افراد 

-هاي با خطرات متفاوت مرگ مادر ارتباط معنیبين ميانگين زمان شروع مراقبت و استان .هفتگی بود 4/10±5/4و  3/4±7/9، 3/4±1/10
درصد بعد از چهار ماهگی شروع کردند. در  0/9درصد مادران اولين مراقبت را در طول چهار ماهگی و  0/91(. P=001/0دار وجود داشت )

درصد بعد از چهار ماهگی شروع گرديد. بين زمان شروع مراقبت در  9/11درصد مراقبت در چهار ماه اول و  1/88هاي با خطر باال استان
درصد مادران در سه  9/81 (.P=001/0)دار وجود داشت هاي با خطرات متفاوت مرگ مادر ارتباط معنیقبل و بعد از چهار ماهگی و استان

هاي دوران بارداري قرار گرفتند که ت پوشش مراقبتدرصد در سه ماهه سوم بارداري تح 5/1درصد در سه ماهه دوم و  6/16ماهه اول، 
هاي مختلف درصد بود. بين زمان شروع مراقبت در سه ماه 9/1درصد و  1/20درصد،  78هاي با خطر باال به ترتيب شاخص فوق در استان

نگين کل ويزيت در دوران بارداري . ميا(P=003/0)دار وجود داشت هاي با خطرات متفاوت مرگ مادر ارتباط معنیبارداري و استان دوره
بار بود که با  05/6±7/1،  51/6±5/1، 87/6±7/1خطر، خطر متوسط و خطر زياد به ترتيب هاي کمبار و به تفکيك استان 7/1±43/6

 با توجه به شاخص (.P=001/0)دار وجود داشت هاي با خطرات متفاوت مرگ مادر ارتباط معنیبين کميت ويزيت و استان Anovaآزمون 
 4-5( متوسط )%7/22نفر ) 603مراقبت(،  4( ناکافی )کمتر از %6/4نفر ) 121بارداري، مراقبت  دورههاي مراقبت کفايت سودمندي
 ارتباط بين شاخص 1مراقبت( بود. جدول  8( ويژه )بيش از %7/10نفر ) 283مراقبت( و  6-8( کافی )%1/62نفر ) 1648مراقبت(، 
 دهد. بارداري را با عوامل دموگرافيك نشان می دورههاي مراقبت کفايت سودمندي

 
 بارداری ههای دورمراقبت کفایت سودمندی : ارتباط بین عوامل دموگرافیک و شاخص1جدول 

 کفایت مراقبت
 

 نام متغیر

مراقبت 
 ناکافی

مراقبت 
 متوسط

مراقبت 
 کافی

مراقبت 
 ویژه

 کل
میانگین و 
انحراف 

 معیار
p 

 مناطق
جغرافيايی بر 
اساس ميزان 

 مرگ مادر

 8/6±7/1 846 130(4/15) 535(2/63) 150(7/17) 31(7/3) کم خطر
 5/6±5/1 829 73(8/8) 578(7/69) 153(5/18) 25(0/3) خطر متوسط 001/0

 1/6±7/1 980 80(2/8) 535(6/54) 300(6/30) 65(6/6) پرخطر

 منطقه سکونت
 8/6±6/1 1265 178(1/14) 836(1/66) 232(3/18) 19(5/1) روستايی 001/0 1/6±7/1 1390 105(6/7) 812(4/58) 371(7/26) 102(3/7) شهري
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 کفایت مراقبت
 

 نام متغیر

مراقبت 
 ناکافی

مراقبت 
 متوسط

مراقبت 
 کافی

مراقبت 
 ویژه

 کل
میانگین و 
انحراف 

 معیار
p 

 سن مادران
 8/6±8/1 174 33(0/19) 103(2/59) 31(8/17) 7(0/4) سال 20زير 

 5/6±7/1 1655 180(9/10) 1054(7/63) 350(1/21) 71(3/4) سال 30-20 001/0
 2/6±6/1 804 66(2/8) 478(5/59) 217(0/27) 43(3/5) سال 30باالي 

تحصيالت 
 مادران

 5/6±6/1 589 69(7/11) 375(6/63) 127(6/21) 18(1/3) بيسواد و ابتدايی

001/0 
 6/6±6/1 564 68(1/12) 366(9/64) 109(3/19) 21(7/3) راهنمايی

دبيرستان و 
 ديپلم

(3/4)45 (6/23)246 (9/60)642 (2/11)118 1051 7/1±5/6 

 8/5±8/1 375 24(4/6) 221(9/58) 97(9/25) 33(8/8) دانشگاهی

تحصيالت 
 همسران

 6/6±5/1 541 54(5/10) 337(6/65) 107(8/20) 16(1/3) بيسواد و ابتدايی

034/0 
 5/6±7/1 796 80(1/10) 508(7/63) 174(9/21) 34(3/4) راهنمايی

دبيرستان و 
 ديپلم

(5/4)43 (7/22)217 (1/61)586 (7/11)112 958 4/6±4/6 

 3/6±7/1 318 30(4/9) 181(9/56) 81(5/25) 26(2/8) دانشگاهی

 0/6±7/1 170 10(9/5) 100(8/58) 49(8/28) 11(5/6) غير خانه دار 022/0 5/6±7/1 2424 271(2/11) 1518(6/62) 531(9/21) 104(3/4) خانه دار شغل مادران

 شغل همسران
 5/6±7/1 353 41(6/11) 223(2/63) 72(4/20) 17(8/4) غيرشاغل 720/0 4/6±7/1 2228 234(5/10) 1382(1/62) 511(9/22) 101(5/4) شاغل

تعداد بارداري 
 قبلی

 6/6±7/1 873 108(4/12) 557(8/63) 168(2/19) 40(6/4) صفر

011/0 
 4/6±7/1 912 84(2/9) 570(5/62) 208(8/22) 50(5/5) يکبار
 4/6±6/1 528 55(4/10) 324(3/61) 135(6/25) 14(7/2) دو بار

 3/6±7/1 333 35(5/10) 191(4/57) 90(0/27) 17(1/5) سه بار و بيشتر

 تعداد فرزندان

 5/6±7/1 987 127(9/12) 627(5/63) 188(0/19) 45(6/4) فاقد فرزند

041/0 
 4/6±7/1 1014 95(4/9) 632(4/62) 237(4/23) 50(9/4) يك فرزند
 3/6±5/1 446 47(5/10) 269(3/60) 116(0/26) 14(1/3) دو فرزند

سه فرزند و 
 بيشتر

(9/4)7 (0/25)36 (1/61)88 (0/9)13 144 7/1±3/6 

سابقه مراقبت 
 پيش از بارداري

 0/6±8/1 1251 101(1/8) 683(6/54) 368(4/29) 99(9/7) بدون مراقبت
 8/6±5/1 1207 153(7/12) 838(4/69) 198(4/16) 18(5/1) يکبار مراقبت 001/0

 8/6±7/1 197 29(7/14) 127(5/64) 37(8/18) 4(0/2) دو بار و بيشتر

عامل خطر در 
 بارداري فعلی

 4/6±7/1 2028 202(0/10) 1252(7/61) 475(4/23) 99(9/4) نداشتند
 5/6±6/1 626 81(9/12) 395(2/63) 128(4/20) 22(5/3) داشتند 046/0
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 کفایت مراقبت
 

 نام متغیر

مراقبت 
 ناکافی

مراقبت 
 متوسط

مراقبت 
 کافی

مراقبت 
 ویژه

 کل
میانگین و 
انحراف 

 معیار
p 

سابقه مشکالت 
بارداري و 

 زايمان قبلی

 6/6±7/1 2076 256(3/12) 1319(6/63) 418(1/20) 83(0/4) فاقد مشکل

001/0 
 9/5±6/1 437 16(7/3) 259(2/59) 132(2/30) 30(9/6) يك مشکل

دو مشکل و 
 بيشتر

(6/5)8 (3/37)53 (4/49)70 (7/7)11 142 9/1±8/5 

سابقه مشکالت 
بارداري قبلی و 

 فعلی

 4/6±7/1 790 90(4/11) 514(1/65) 147(6/18) 39(9/4) فاقد مشکل

006/0 
 6/6±7/1 901 111(3/12) 533(2/59) 217(1/24) 40(4/4) يك مشکل

دو مشکل و 
 بيشتر

(4/4)42 (8/24)239 (3/62)601 (5/8)82 964 5/1±7/6 

 نوع منزل
 5/6±7/1 1933 219(3/11) 1215(9/62) 431(3/22) 68(5/3) غيرآپارتمانی 001/0 2/6±8/1 621 55(9/8) 375(3/60) 142(9/22) 49(9/7) آپارتمانی

 ماشين سواري
 5/6±7/1 1370 156(4/11) 873(7/63) 290(2/21) 51(7/3) نداشتند 036/0 4/6±7/1 1188 118(9/9) 723(8/60) 281(7/23) 66(6/5) داشتند

 موتور سيکلت
 3/6±7/1 1707 181(6/10) 1032(4/60) 399(4/23) 95(6/5) نداشتند 001/0 6/6±6/1 827 94(4/11) 542(5/65) 173(9/20) 18(2/2) داشتند

مادران، مالکيت منزل مسکونی )شخصی، غيرشخصی(، نسبت  BMIزايی، بين سابقه سقط، سابقه مرده Chi-Squareبا آزمون 
هاي مراقبت کفايت سودمندي فاميلی، مدت زمان طی شدن )مسافت( بين منزل و واحد بهداشتی با پاي پياده و با وسيله نقليه و شاخص

 (.P>05/0)دار وجود نداشت بارداري رابطه معنی دوران
گردد، به خاطر تعيين جهت ارتباط از آزمون مشاهده می  1که نتايج آن در جدول Chi-Squareعالوه بر تحليل داده با آزمون 

Pearson  براي تعيين همبستگی بين متغيرهاي کمی و آزمونKendall’s استفاده و نتايج  ايبراي تعيين همبستگی بين متغيرهاي رتبه
 شود.نشان داده می 2آن در جدول 

 بارداری  های دورانمراقبت دموگرافیک و کمیت : ارتباط بین عوامل2جدول 
P r متغيرهاي دموگرافيك P r متغيرهاي دموگرافيك 
مناطق جغرافيايی بر اساس ميزان مرگ  -181/0 001/0 مراقبت هاي پيش از بارداري +188/0 001/0

 مادر
 جمعيت شهري -221/0 001/0 تعداد بارداري -057/0 007/0
 سابقه مشکل در بارداري يا زايمان قبلی -151/0 001/0 مرده زايیتعداد  -048/0 0022/0
کل مشکالت مرتبط با بارداري قبلی و  -090/0 001/0 تعداد کل فرزندان  -052/0 008/0

 فعلی مادر
002/0 060/0- BMI 001/0 093/0- سن مادر 
مدت زمان رسيدن به واحد بهداشتی با  -049/0 014/0

 تحصيالت مادر -093/0 001/0 پاي پياده

 سن همسر -074/0 001/0 زمان شروع اولين مراقبت -337/0 001/0
 تحصيالت همسر -070/0 001/0 
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 .باشددهد، ارتباط عمده متغيرهاي دموگرافيك با متغير وابسته معکوس مینشان می 2همانطور که جدول 
درصد  3به تفکيك مناطق شهري و روستايی و نمودار هاي بارداري هفته درهاي ارائه شده به مادران را تعداد مراقبت 1-2هاي نمودار

 دهد.نشان میمورد بررسی هاي بارداري به تفکيك مناطق را در هفته مراقبت هاي انجام شده به مادران مورد بررسی

 
 های بارداری در مناطق شهری های ارائه شده به مادران در هفته: تعداد مراقبت1نمودار

 

 
 های بارداری در مناطق روستاییهای ارائه شده به مادران در هفته: تعداد مراقبت2نمودار
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 های بارداری به تفکیک مناطق مورد بررسیهای ارائه شده به مادران در هفته: درصد مراقبت3نمودار 

 
 تفسیر نتایج

بارداري تحت پوشش واحدهاي بهداشتی دولتی ايران قرار داشتند، از هاي مطالعه حاضر نشان داد اکثريت مادرانی که در دوران يافته
هاي فوق در مقايسه با مطالعه درصد مادران در سه ماهه اول بارداري شروع گرديد. يافته 80مراقبت کافی برخوردار شدند و مراقبت بيش از 

Hawley  و همکاران در آمريکا که ميزان مراقبت کافی مادران حدود يك سوم بوده، ميانگين شروع اولين مراقبت دوره بارداري در حدود
و همکاران که  Reis( و همچنين نسبت به مطالعه 10ها در سه ماه اول بارداري شروع گرديد )درصد مراقبت 10هفتگی و کمتر از  25

دهد. يکی از داليل تري را نشان می(، وضعيت بسيار مناسب13درصد اعالم گرديد ) 26ساله برزيل  15-45ميزان مراقبت کافی زنان 
ها در ايران شايد به رايگان بودن مراقبت دوران بارداري در بخش دولتی ايران مربوط باشد که تر بودن زمان شروع و کميت مراقبتمناسب

ترين واحد بهداشتی محل سکونت خود مراجعه و توانند به نزديكيا عدم پوشش بيمه، میزنان در دوران بارداري بدون توجه به پوشش 
خدمات بارداري را دريافت نمايد. عالوه بر رايگان بودن خدمات، پرسنل واحدهاي بهداشتی در بخش دولتی ايران خصوصا در مناطق 

و در صورت بروز حاملگی، نسبت به تشکيل پرونده و مراقبت به قه تحت پوشش را بررسی يفه دارند، وضعيت باروري زنان منطروستايی وظ
 هنگام اقدام نمايند. 
هاي با خطرات متفاوت مرگ مادر در ايران بود استاندار ميزان و زمان شروع مراقبت در هاي اين مطالعه تفاوت معنیيکی از يافته

کمتر و هم ديرتر نشان داد. با توجه به ها هم مادر نسبت به ساير استان هاي با خطر باالي مرگاستانميزان و زمان شروع مراقبت را در که 
همراه و مرگ مادر بااليی از عوارض شديد دوران بارداري  با خطر تواندمیکه دفعات ناکافی مراقبت دوران بارداري  مطالعات متعددنتايج 
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هاي از دست رفته براي تشخيص فشارخون حاملگی، منجر به فرصتهاي دوران بارداري ممکن است تاخير در شروع مراقبت( و 14باشد )
هاي پرخطر ايران (، شايد بتوان قسمتی از داليل باال بودن موارد مرگ مادر در استان15-16) هاي مقاربتی شودديابت حاملگی و يا بيماري

 .ها نسبت دادرا به مراقبت ناکافی و شروع ديرهنگام مراقبت
ها دارد. هاي دوران بارداري و کفايت مراقبتهاي پيش از بارداري نقش موثري در افزايش ويزيتد که مراقبتاين مطالعه نشان دا

(، واحدهاي بهداشتی سطح اول موظفند براي زنان سنين 7پزشکی ايران ) آموزش وزارت بهداشت، درمان و دستورالعمل آخرين طبق
ده بهداشتی تشکيل داده و با يکبار مراقبت در طول هر سال، ضمن کنترل وزن، فشارخون باروري که در آينده قصد باردار شدن دارند، پرون

خطر آماده نمايند. بنابراين نقش مثبت خطر يا کمهاي الزم زنان تحت پوشش را براي يك بارداري بیو ساير عالئم حياتی، با ارائه آموزش
تواند نقش واحدهاي بهداشتی در آماده هم می بارداري هاي دورانمراقبت هاي پيش از بارداري در افزايش سودمندي از کفايتمراقبت

مندي و آمادگی زنان را در اهميت دادن به مسائل دوران بارداري و پيشگيري از عوارض تواند عالقهسازي مادران را تائيد نمايد و هم می
 احتمالی نشان دهد.

 دار بيش از مناطق شهري بوده است. دره در مناطق روستايی با اختالف معنیاين مطالعه نشان داد که ميزان مراقبت کافی و ويژ
-2013و همچنين مطالعه انجام شده در طول سال هاي  2009-2010همکاران در آمريکا در سال  و Uddin توسط گرفته انجام بررسی
نا، غدر   Afulani(. اما در مطالعه17-18گزارش شد )هاي ايران، نيز ميزان مراقبت در روستاها بيش از شهرها در يکی از شهرستان 1994

 (. 19داري بيش از مناطق روستايی بود )ميزان مراقبت مناطق شهري به طور معنی
تر بودن ميزان تواند داليل زيادي را مطرح نمايد. يکی از داليل پايينها در مناطق روستايی ايران میمراقبتباالتر بودن کميت 

نمايد. در مطالعه فراهم می بارداري را هاي دورانمراقبت مهاجرت در مناطق روستايی است که همواره فرصت سودمندي از کفايت
Debessai  درصد اعالم شد، مهاجرت يکی از عواملی بود که شانس  9/18و همکاران که ميزان مراقبت ناکافی در زنان باردار کانادايی

توان به بومی بودن درصد زيادي از پرسنل واحدهاي بهداشتی در روستاهاي (. از داليل ديگر می20مراقبت ناکافی را افزايش داده بود )
شاره نمود که شناخت بيشتري از جمعيت و رفتارهاي باروري زنان دارند. سطح سواد که ارتباط معکوسی با کفايت ايران تحت عنوان بهورز ا
 باشند، باشد. تري برخوردار میتواند يکی از داليل باالتر بودن مراقبت در مناطق روستايی که از سطح سواد پاييندوران بارداري دارند، می

بر اينکه ميزان مراقبت در مناطق شهري کمتر از مناطق روستايی است، در مناطق شهري هم ميزان اين مطالعه نشان داد عالوه 
ترين شهرهاي ايران احتماال در پايينيابد. بنابراين ميزان مراقبت در کالنمیداري کاهش مراقبت به ازاي افزايش جمعيت به طور معنی

ن به باالتر بودن ميزان مهاجرت و جابجايی جمعيت در شهرهاي بزرگتر، باالتر بودن سطح تواسطح قرار دارد که از داليل تاثيرگذار آن می
 سواد زنان، کنترل و پيگيري ناکافی پرسنل بهداشتی به دليل عدم شناخت خصوصيات جمعيتی اشاره نمود.

و تعداد فرزندان مادران با شاخص  تعداد بارداريسطح تحصيالت، دار بين سن، هاي اين مطالعه ارتباط معکوس معنیيکی از يافته
(. در مطالعه انجام شده در آمريکا 21خوانی دارد )در ايران هم زاهديباشد که با مطالعه بارداري می هاي دورانمراقبت سودمندي از کفايت

، بين تعداد فرزندان دتر شروع شد()اولين مراقبت بارداري در زنان با فرزندان کمتر زوهم از نظر عوامل موثر بر زمان شروع مراقبت بارداري
هاي دوران بارداري در (. در مطالعه ديگري که در آمريکا انجام گرفت، ميزان مراقبت10دار وجود داشت )و زمان شروع مراقبت ارتباط معنی

و همکاران نشان داده شد که سن جوان مادر و تحصيالت  Sayاما در مطالعه (. 17هاي سنی بود )ساله بيش از ساير گروه 15-20زنان 
باشد هاي ناکافی دوران بارداري در کشورهاي با درآمد کم و متوسط میجمعيت شناختی مراقبت -از ريسك فاکتورهاي اجتماعی پايين 

ممکن است کمی با ترس و نگرانی همراه  تر هم به دليل اولين تجربه بارداري و آشنايی ناکافی مرتبط با مسائل آن کهمادران جوان(. 11)
باشد و از طرف ديگر ممکن است از ذوق و شوق بيشتري برخوردار باشند، مجموعا انگيزه باالتري براي دريافت خدمات پيشگيرانه دوران 

کنند و صاحب فرزند ه میيابد و به موازات آن تعداد بارداري بيشتري را تجرببارداري دارند. بنابراين وقتی که سن مادران افزايش می
بارداري و هم به دليل کاهش ترس و نگرانی به خاطر عدم مواجه با  هشوند، احتماال هم به دليل آشناتر شدن به مسائل دوربيشتري می

 کنند. هاي بارداري پيدا میخطرات مرتبط با بارداري، به تدريج انگيزه کمتري براي مراقبت
ر نشان داد که مادرانی که در بارداري و زايمان قبلی، يك يا چند مشکل مرتبط با بارداري را تجربه اين مطالعه بر خالف انتظا    

داري مراقبت کمتري در بخش دولتی کردند و در بارداري اخير هم بيش از ديگران داراي خطرات مرتبط با بارداري بودند، به طور معنی
دهند گی و اقتصادي زنان مذکور مربوط باشد که اهميتی به خطرات مواجه شده خود نمیدريافت نمودند. علت اين مشکل شايد به فقر فرهن

   75      های دوران بارداری و عوامل موثر بر آنفصل ششم: کفایت مراقبت
 

اي و پزشکی مورد نياز را از بخش خصوصی که عمدتا و يا ممکن است به دليل اهميت دادن بيش از حد معمول، قسمتی از خدمات مشاوره
 گردد، دريافت کرده باشند.توسط متخصصين زنان و زايمان ارائه می

هاي با خطر باالي مرگ در استانبارداري در مناطق مختلف ايران متفاوت و  هاي دورانمراقبت کفايتمطالعه نشان داد که  نتيجه
هاي پيش از بارداري و بعضی از ها همچنين تحت تاثير تراکم جمعيتی، سابقه مراقبتمراقبت کفايتتري قرار دارد. مادران در سطح پايين

گيرد. لذا با توجه به سياست جديد دولت جمهوري ايران مبنی بر ترويج و گسترش فرزندآوري پيشنهاد خانوادگی قرار می متغيرهاي فردي و
شود متناسب با عوامل تاثيرگذار، مخصوصا در مناطق پرخطر و شهرهاي بزرگ و همچنين براي زنان با خطرات بيشتر، مداخالت می

 بارداري اجرا گردد. هاي دورانتمراقب موثرتري به منظور ارتقاي کفايت
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 مقدمه
باشد به منظور آماده اي از معاينات کلینیکی و پارکلینیکی میمجموعه انجام شامل مندنظارت نظام يكکه  بارداري هدور هايمراقبت

هاي مراقبت عوارض احتمالی دوران بارداري و زايمان همواره مورد تاکید نظامکردن زنان باردار و خانواده آنان جهت پیشگیري از خطرات و 
 6/2هزار مرگ مادر،  270000بارداري هنوز ساالنه در جهان  ههاي دور(. اما با وجود ترويج و توسعه مراقبت1-2سالمت دنیا بوده است )

گذاران و مجريان سالمت براين باورند که (. سیاست3دهد )رخ می میلیون مرگ نوزاد 3/3زايی در سه ماهه سوم بارداري و میلیون مرده
(. مطالعات 4افتد ريشه در عدم پوشش زنان باردار، مراقبت ناکافی و يا مراقبت با کیفیت نامناسب دارد )عمده مرگ و میرهايی که اتفاق می

بارداري نقش به سزايی در تامین، حفظ و ارتقاي سالمت مادران و نوزادان دارد، اما در  ههاي دورمتعددي هم نشان دادند گرچه مراقبت
مشخص  Tuladharدر مطالعه (. 5-6شود )با کیفیت مناسب و مورد انتظار ارائه نمیها ناقص بوده و از مراکز بهداشتی، مراقبت بسیاري

بارداري  هقان و کم وزنی نوزادي در مادرانی که به طور کامل از خدمات دورگرديد مشکالتی از قبیل زايمان زودرس، مرگ حول زايمان، ير
خطرات و عوارض احتمالی دوران بارداري، زايمان و مرگ و میرهاي ناشی از توان از (. بنابراين در شرايطی می7استفاده نکردند بیشتر بود )

 یفیت مطلوب برخوردار باشد.بارداري هم کافی و هم از ک ههاي دورآن پیشگیري نمود که مراقبت
هاي متفاوتی مورد ارزيابی روشبا توجه به وضعیت نظام مراقبت سالمت، امکانات و منابع موجود به کیفیت خدمات دوران بارداري 

انجام آزمايش گیري وزن و فشارخون، معیار اندازه 9بارداري با  هنا، کیفیت خدمات دورغگیرد. در يك مطالعه انجام شده در کشور قرار می
عوارض بارداري، آموزش جهت هدايت مادر براي مراجعه به مراکز تخصصی در صورت و ار و آزمايش خون، آموزش در خصوص عالئم راد

هاي آهن مورد بررسی قرار گرفت که به انجام بروز عارضه، تجويز داروي ضد انگل، تلقیح واکسن کزاز، تجويز و يا تاکید براي خريد مکمل
متغیر بود. در اين مطالعه  9و عدم انجام نمره صفر داده شد. بنابراين کل امتیاز براي هر مادر بررسی شده بین صفر تا  1کدام نمره  شدن هر

نیجريه براي  کشور(. در مطالعه ديگري که در 8بندي شد )در گروه کیفیت پايین دسته 8در گروه کیفیت مناسب و امتیاز کمتر از  8-9امتیاز 
اي، تلقیح هاي رودههاي آهن، تجويز داروهاي انگلمعیار شامل تجويز مکمل 10بارداري انجام گرفت،  هطح کیفیت خدمات دورسنجش س

گیري بارداري، اندازه هحداقل دو دوز واکسن کزاز، درمان متناوب پیشگیرانه ماالريا، آموزش بهداشت در خصوص عالئم خطر و عوارض دور
مادر به  HIV/AIDSدر خصوص چگونگی پیشگیري از انتقال ادرار و آزمايش خون، آموزش بهداشت و مشاوره  فشار خون، انجام آزمايش

نتايج آن مورد بررسی قرار گرفت. چنانچه مادري همه اين ده خدمات را در طول  آوريجمع کودک و انجام ساير آزمايشات مورد نیاز و
شد. در اين مطالعه سن مادر در هنگام زايمان،  دوران بارداري مطلوب يا خوب ارزيابیدوران بارداري دريافت کرده بود، کیفیت خدمات 

سوابق بارداري، پنجك ثروت خانوار زنان، سطح تحصیالت زنان، محل سکونت، تعداد ويزيت، زمان شروع اولین ويزيت و مهارت پرسنل 
 (. 9رسی قرار گرفت )دهنده خدمات بارداري به عنوان متغیرهاي مستقل مورد برواحد ارائه

هاي مختلفی نسبت به ارزيابی د با روشنتواندهد محققان میکیفیت خدمات سالمت نشان میتجارب حاصله در زمینه سنجش 
باشند که حاوي اطالعات جامع دموگرافیك و بالینی میهاي پزشکی يا بهداشتی به دلیل اين(. پرونده10خدمات دوره بارداري اقدام نمايند )

 هارائه خدمات مراقبتی دور (. در نظام مراقبت سالمت ايران11-12شوند)بع با ارزشی براي ارزيابی خدمات دوره بارداري محسوب میمن
آور و پرسنل به منظور کاهش مرگ مادران، جنین و نوزادان در کلیه مراکز بهداشتی درمانی سطح اول و دوم نظام شبکه الزامبارداري 

باشند کلیه مشخصات فردي زنان باردار تحت پوشش، خدمات ارائه شده و اقدامات مرتبط به آن و همچنین بروز آموزش ديده موظف می
يکی از تعاريف (. با توجه به اين که 13)هاي واحد کشوري موجود در پرونده بهداشتی ثبت نمايند مشکالت و عوارض ايجاده شده را در فرم

الزامات و استانداردهاي برنامه کشوري مادري ايمن باشد، در الزامات و استانداردهاي آن خدمات میتامین کیفیت خدمات بهداشتی درمانی 
 که کارکنان بهداشتی )ماما، بهورز و بعضا کاردان يا کارشناس بهداشت خانواده( شاغل در واحدهاي بهداشتی سطح اول نظام شبکهخدماتی 

 ههاي دوردرصد مراقبت 80بیش از لذا با توجه به اينکه تعیین شده است. قبت دوره بارداري فرم مرا 7تا  4بخش بايد مد نظر قرار دهند در 
به منظور اطمینان از توجه به ابعاد کیفی آن غیرقابل ها د، پايش و نظارت بر ارائه مراقبتشوسطح اول نظام شبکه ارائه میبارداري در 

که توسط کارکنان بارداري سطح اول نظام شبکه ايران  ههاي دورسنجش کیفیت مراقبتاجتناب خواهد بود. اين قسمت مطالعه به منظور 
 انجام گرفت. گردد بهداشت خانواده( ارائه می و کارشناس)ماما، بهورز يا کاردانان بهداشتی 
 
 

 هایافته
 ،که با انجام زايمان تحت پوشش مادر 2788پرونده بهداشتی موجود در  فرم مراقبت دوره بارداري 7تا  4بخش  ،مطالعه فصلدر اين 

هاي میانگین ويزيت به تفکیك استان) ويزيت شدند بار 4/6±7/1و در طول دوره بارداري بطور متوسط  دوره بارداري را به پايان رساندند
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-تفکیك زير ارائه می مورد بررسی و نتايج آن به، (بار بود 1/6±7/1،  5/6±5/1، 9/6±7/1خطر، خطر متوسط و خطر زياد به ترتیب کم
 گردد:

 
 بررسی عالئم خطر -الف

عالئم  3را در مواجه با  باردار انمادر ،در هر مراقبتدهندگان خدمات بارداري ارائهدر برنامه کشوري مادري ايمن تاکید گرديد که 
عالئم ذکر شده در فرم مراقبتی مواجه شد اقدامات الزم را هر کدام از  مادري با فوري ارزيابی و چنانچهخطر غیرعالئم  11خطر فوري و 

بر حسب مناطق جغرافیايی خطر مرگ عالئم خطر بروز میزان در راستاي شناسايی نتايج ارزيابی مادران باردار را  1-7انجام دهند. جداول 
يا مورد در اين خصوص در هر کدام از عالئم خطر به اين معنی است که مادر  نامشخصد. الزم به ذکر است ستون ندهنشان می مادران

کل مادران مورد بررسی در هر سطر برابر با کل نمونه در مناطق  نتیجه آن در پرونده ثبت نشد. ،ارزيابیصورت در ارزيابی قرار نگرفت و يا 
 .طر محدوديت فضا ذکر نشداباشد که صرفا به خنفر می 2788و  1033 ،891 ،864به ترتیب  و کل مناطق  پرخطر ،کم خطر، خطر متوسط

 
 خطر یا عوارض مرتبط با حاملگی در مادران باردار عالئم : وضعیت بروز 1جدول 

 بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران
 عارضهنوع 

 مورد بررسی مناطق
 هوشیاري اختالل تشنج

 نامشخص يکبار و بیشتر عدم بروز نامشخص يکبار و بیشتر عدم بروز
 75(7/8) - 789(3/91) 74(6/8) 2(2/0) 788(2/91) مرگ مادرپايین هاي با موارد استان
 92(3/10) - 799(7/89) 89(0/10) - 802(0/90) با موارد متوسط مرگ مادر هاياستان
 90(7/8) - 943(3/91) 88(5/8) - 945(5/91) مرگ مادرباالي هاي با موارد استان

 257(2/9) - 2531(8/90) 251(0/9) 2(1/0) 2535(9/90) کل
مورد ارزيابی قرار هم درصد مادران  10مورد تشنج ثبت گرديد. حدود  2مادر مورد بررسی تنها  2788دهد که در کل نشان می 1جدول

 .نگرفتند
 

 خطر یا عوارض مرتبط با حاملگی در مادران باردار عالئم: وضعیت بروز 2جدول 
 مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادرانبر حسب 

 عارضهنوع 
 مورد بررسی مناطق

 بینی/ خونريزيلکه شوک
 نامشخص يکبار و بیشتر عدم بروز نامشخص يکبار و بیشتر عدم بروز

 50(8/5) 16(8/1) 798(4/92) 75(7/8) 1(1/0) 788(2/91) مرگ مادرپايین هاي با موارد استان
 70(9/7) 8(9/0) 813(2/91) 89(0/10)  802(0/90) با موارد متوسط مرگ مادر هاياستان
 80(7/7) 12(2/1) 941(1/91) 90(7/8)  943(3/91) مرگ مادرباالي هاي با موارد استان

 200(2/7) 36(3/1) 2552(5/91) 254(1/9) 1(-) 2533(9/90) کل
 دهد.نشان میدر بین مادران مورد بررسی را  خونريزي يا بینیلکه و حدود يك درصدمورد تشنج  1تنها  2جدول
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 خطر یا عوارض مرتبط با حاملگی در مادران باردار  عالئم: وضعیت بروز 3جدول 

 بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران
 عارضهنوع 

 مورد بررسی مناطق
 آبريزش/ پارگی کیسه آب اري/ تناسلیرمشکالت اد

 نامشخص يکبار و بیشتر عدم بروز نامشخص و بیشتر يکبار عدم بروز
 46(3/5) 16(9/1) 802(8/92) 46(3/5) 50(8/5) 768(9/88) مرگ مادرپايین هاي با موارد استان
 68(6/7) 13(5/1) 810(9/90) 70(9/7) 58(5/6) 763(6/85) با موارد متوسط مرگ مادر هاياستان
 77(5/7) 11(0/1) 945(5/91) 78(6/7) 29(8/2) 926(6/89) مرگ مادرباالي هاي با موارد استان

 191(9/6) 40(4/1) 2557(7/91) 194(0/7) 137(9/4) 2457(1/88) کل
آبريزش يا پارگی کیسه داشتند و بیش از يك درصد مشکالت  تناسلی يا ادراريمشکالت درصد مادران  5دهد که حدود نشان می 3جدول

 را گزارش کردند. آب
 

 خطر یا عوارض مرتبط با حاملگی در مادران باردار  عالئم: وضعیت بروز 4جدول 
 بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران

 عارضهنوع 
 مورد بررسی مناطق

 تهوع و استفراغ (شکم، پهلوها، دندان، ساق و ران) هادرد اندام
 نامشخص يکبار و بیشتر عدم بروز نامشخص يکبار و بیشتر عدم بروز

 45(2/5) 61(1/7) 758(7/87) 46(3/5) 67(8/7) 751(9/86) مرگ مادرپايین هاي با موارد استان
 71(0/8) 93(4/10) 727(6/81) 68(6/7) 48(4/5) 775(0/87) با موارد متوسط مرگ مادر هاياستان
 80(7/7) 51(9/4) 902(3/87) 82(9/7) 55(3/5) 896(7/86) مرگ مادرباالي هاي با موارد استان

 196(0/7) 205(4/7) 2387(6/85) 196(0/7) 170(1/6) 2422(9/86) کل
 درصد تهوع و استفراغ را گزارش کردند.  7ها و بیش از درد اندامدرصد مادران باردار  6حدود  ،4جدولهاي با توجه به داده

 
 

 خطر یا عوارض مرتبط با حاملگی در مادران باردار  عالئم: وضعیت بروز 5جدول 
 بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران

 عارضهنوع 
 مورد بررسی مناطق

  مشکالت پوستی کاهش يا نبود حرکات جنین
 نامشخص يکبار و بیشتر عدم بروز نامشخص يکبار و بیشتر عدم بروز

 428(5/49) 6(7/0) 430(8/49) 43(0/5) 10(1/1) 811(9/93) مرگ مادرپايین هاي با موارد استان
 446(1/50) 3(3/0) 442(6/49) 72(1/8) 27(0/3) 792(9/88) با موارد متوسط مرگ مادر هاياستان
 546(9/52) 3(3/0) 484(9/46) 81(8/7) 4(4/0) 948(8/91) مرگ مادرباالي هاي با موارد استان

 1420(0/51) 12(4/0) 1356(6/48) 196(0/7) 41(5/1) 2551(5/91) کل
عالئم بروز درصد مادران عالئم کاهش يا نبود حرکات جنین و کمتر از يك درصد مشکالت پوستی داشتند.  5/1دهد نشان می 5جدول 

 شد. گزارش مرگ مادرباالي هاي با موارد استانبرابر  7بیش از  با موارد متوسط مرگ مادر هاياستانکاهش يا نبود حرکات جنین در 
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 خطر یا عوارض مرتبط با حاملگی در مادران باردار  عالئم: وضعیت بروز 6جدول 

 بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران
 عارضهنوع 

 مورد بررسی مناطق
 همسرآزاري اختالت روانی

 نامشخص يکبار و بیشتر عدم بروز نامشخص يکبار و بیشتر عدم بروز
 44(1/5) - 820(9/94) 47(5/5) 2(2/0) 815(3/94) مرگ مادرپايین هاي با موارد استان
 73(2/8) - 818(8/91) 77(6/8) 3(3/0) 811(1/91) با موارد متوسط مرگ مادر هاياستان
 82(9/7) 1(1/0) 950(0/92) 84(1/8) 3(3/0) 946(6/91) مرگ مادرباالي هاي با موارد استان

 199(1/7) 1(-) 2588(9/92) 208(5/7) 8(3/0) 2572(2/92) کل
 دهد.را در بین مادران مورد بررسی نشان می اختالت روانیجزيی از  و درصد همسرآزاريمورد  1تنها  6جدول

 
 

 خطر یا عوارض مرتبط با حاملگی در مادران باردار  عالئم: وضعیت بروز 7جدول 
 بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران

 عارضهنوع 
 مورد بررسی مناطق

 شکايات شايع تروما
 نامشخص يکبار و بیشتر عدم بروز نامشخص يکبار و بیشتر عدم بروز

 43(0/5) 70(1/8) 751(9/86) 48(6/5) 1(1/0) 815(3/94) مرگ مادرپايین هاي با موارد استان
 70(9/7) 60(7/6) 761(4/85) 73(2/8) 3(3/0) 815(5/91) با موارد متوسط مرگ مادر هاياستان
 79(6/7) 73(1/7) 881(3/85) 82(9/7) 1(1/0) 950(0/92) مادرمرگ باالي هاي با موارد استان

 192(9/6) 203(3/7) 2393(8/85) 203(3/7) 5(2/0) 2580(5/92) کل
درصد شکايات متداول دوره بارداري را گزارش  7موارد بروز تروما در بین مادران باردار نادر بود ولی بیش از  دهد کهنشان می 7جدول

 کردند. 
 
 

 خطر یا عوارض مرتبط با حاملگی در مادران باردار  کل عالئمبروز  فراوانی: 8جدول 
 بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران

 فراوانی بروز کل عالئم خطر 
 مورد بررسی مناطق

مورد  با يك فاقد خطر
 خطر

مورد  با چهار مورد خطر با سه مورد خطر با دو
 خطر

 4(5/0) 12(4/1) 51(9/5) 148(1/17) 649(1/75) مادرمرگ پايین هاي با موارد استان
 5(6/0) 15(7/1) 50(6/5) 151(9/16) 670(2/75) با موارد متوسط مرگ مادر هاياستان
 - 6(6/0) 35(4/3) 155(0/15) 837(0/81) مرگ مادرباالي هاي با موارد استان

 9(3/0) 33(2/1) 136(9/4) 454(3/16) 2156(3/77) کل
حداقل با يك عامل خطر تا حداکثر  عامل خطر مورد بررسی 14در طول بارداري از بین مادران  درصد 20بیش از  دهد کهنشان می 8جدول

 با چهار عامل خطر مواجه شدند. 
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 بارداری درها مصرف مکمل تغذیه و -ب
گروه  -6گوشت، حبوبات و مغزها و  -5شیر و لبنیات  -4جات میوه -3سبزيجات  -2غالت نان و  -1گروه مواد غذايی ) 6در اين بخش از 

بايد در خصوص مصرف مواد  در هر مراقبتدهندگان خدمات بارداري ارائهگیرد. قرار می بررسیغذايی مورد مواد گروه  4 ، مصرف(متفرقه
مراقبت در قسمت مربوطه فرم کند، مصرف میغذاي مورد نظر را چنانچه مادر در پاسخ اظهار نمايد که غذايی مورد نظر سئوال نمايند. 

ذايی )از غمواد میانگین دفعات پرسش از مادران را با پاسخ مصرف  8هاي جدولبنابراين داده شود.( زده می)عالمت تیك بارداري 
 دهد.نشان میکل مراقبت يا ويزيت(  4/6±7/1میانگین 

 
 : میانگین موارد پرسش از مادران باردار در خصوص تغذیه دوران باردای 9جدول 

 بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران
 مصرفمواد مورد 

 مورد بررسی مناطق
هاي مکمل

 دارويی
گوشت يا تخم 

 میوه و سبزي شیر و لبنیات حبوبات مرغ

 6/6±0/2 6/6±0/2 6/6±0/2 6/6±0/2 5/6±1/2 مرگ مادرپايین هاي با موارد استان
 0/6±2/2 0/6±2/2 0/6±2/2 0/6±2/2 9/5±2/2 با موارد متوسط مرگ مادر هاياستان
 7/5±2/2 6/5±3/2 6/5±3/2 6/5±3/2 7/5±2/2 مرگ مادرباالي هاي با موارد استان

 1/6±2/2 0/6±2/2 0/6±2/2 0/6±2/2 0/6±2/2 کل
P-Value 001/0 001/0 001/0 001/0 001/0 

درصد مادران اظهار  94ها و مواد غذايی پرسش شده باشد، در خصوص مصرف مکمل داردهد اگر از همه مادران بارنشان می 9جدول
بیشتر  مرگ مادرپايین هاي با موارد استانمیزان مصرف غذاهاي مورد نظر در  کنند.غذاهاي مورد نظر را مصرف میتقريبا همه نمودند که 

دار تفاوت معنی ها و مواد غذايیمصرف مکملبین مناطق مورد بررسی و میانگین  ر است.تکم مرگ مادرباالي هاي با موارد استانو در 
 وجود داشت.

 
 مادر رحم گیری عالئم حیاتی مادر و جنین و ارتفاع اندازه -ج

وزن و عالئم حیاتی مادر  ،طول دوره بارداري بار مراقبتکنندگان خدمات بارداري موظفند در هر بر اساس برنامه کشوري مادري ايمن، ارائه
-میانگین دفعات اندازه 10گیري و ثبت نمايند. جدولباردار و همچنین از هفته شانزدهم بارداري ارتفاع رحم و ضربان قلب جنین را اندازه

نشان را طبیعی عالئم حیاتی مادران باردار د غیرفراوانی موار 11و جدولکل مراقبت يا ويزيت  4/6±7/1میانگین گیري موارد مذکور را از 
 دهد.می

 مرتبط با حاملگی مادران باردار  سایر مواردگیری عالئم حیاتی و اندازه دفعات: میانگین 10جدول 
 بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران

 گیري عات اندازهفد
درجه  فشارخون وزن مورد بررسی مناطق

 رحم ارتفاع تنفس نبض حرارت
ضربان 
قلب 
 جنین

 9/4±6/1 1/5±5/1 4/6±1/2 4/6±1/2 8/5±7/2 5/6±0/2 6/6±0/2 مرگ مادرپايین هاي با موارد استان
 1/5±4/1 2/5±4/1 0/6±2/2 1/6±2/2 8/5±2/2 0/6±2/2 0/6±2/2 با موارد متوسط مرگ مادر هاياستان
 6/4±6/1 8/4±5/1 5/5±4/2 5/5±4/2 4/5±5/2 7/5±2/2 7/5±2/2 مرگ مادرباالي هاي با موارد استان

 8/4±5/1 0/5±5/1 0/6±3/2 0/6±3/2 0/6±6/2 1/6±2/2 1/6±2/2 کل
P-Value 001/0 001/0 001/0 001/0 001/0 001/0 001/0 
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گیري و اندازهمادران در هر بار مراقبت  3/95وزن و فشارخون  دهدنشان می 10جدولبار کل ويزيت يا مراقبت،  4/6با توجه به میانگین 
گیري عالئم حیاتی مادر و جنین و ارتفاع اندازهباشد. بین مناطق مورد بررسی و میانگین کمتر می تعداديبقیه موارد  گیرياندازهشد.  ثبت

 دار وجود داشت.تفاوت معنیرحم 
 

 در طول دوره بارداری مادران باردار  حیاتیطبیعی عالئم فراوانی موارد غیر: 11جدول 
 بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران

 فراوانی موارد غیرطبیعی
 فشار خون باال مورد بررسی مناطق

افزايش تدريجی 
 فشار خون

 38تب )حرارت 
 نبض غیرطبیعی درجه و باالتر(

تنفس 
 طبیعیغیر

 38(4/4) 3(3/0) - 20(3/2) 10(2/1) مرگ مادرپايین هاي با موارد استان
 30(4/3) 4(4/0) 2(2/0) 10(1/1) 6(7/0) با موارد متوسط مرگ مادر هاياستان
 12(2/1) 4(4/0) 4(4/0) 14(4/1) 6(6/0) مرگ مادرباالي هاي با موارد استان

 80(2/9) 11(4/0) 6(2/0) 44(6/1) 22(8/0) کل
 تنفس غیرطبیعی بیشترين فراوانی و درجه حرارت غیرطبیعی کمترين فراوانی را داشت. دهدنشان می 11جدول

 
 
 مادران باردار بالینی معاینات  -د

د و تغییرات نگیرباردار تحت تاثیر تغییرات فیزيولوژيك طول دوره بارداري قرار می انکه سالمت بعضی از اعضاي بدن مادربا توجه به اين
بر اساس برنامه ضروري خواهد بود.  هاممکن است نشانه آسیب و عالئم بروز بیماري جسمی باشد، ارزيابی سالمت آن هاظاهري آن

و در هر بار مراقبت ها را سالمت چشم، پوست و اندام در طول دوره بارداريکنندگان خدمات بارداري موظفند کشوري مادري ايمن، ارائه
 12جدولبارداري ارزيابی و نتايح آن را ثبت و در صورت شناسايی موارد غیرطبیعی اقدام نمايند.  30تا  6سالمت دهان و دندان را از هفته 

 دهد.نشان میرا باردار بدن مادران  نتايج معاينات مستمر اعضاي 15تا 
 

 مادران باردار بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران سالمت جسمانی ارزیابی نتایج: 12جدول 
 عارضهنوع 

 
 مورد بررسی مناطق

 چشمشديد پريدگی رنگ  زردي چشم

رنگ اقد ف نامشخص داراي زردي عدم زردي
 پريدگی

رنگ داراي 
 نامشخص پريدگی

 27(1/3) 8(9/0) 829(0/96) 25(9/2) 7(8/0) 832(3/96) مرگ مادرپايین هاي با موارد استان
 68(6/7) 3(3/0) 820(1/92) 63(1/7) 5(6/0) 823(3/92) با موارد متوسط مرگ مادر هاياستان
 108(5/10) 13(3/1) 912(2/88) 87(4/8) 3(3/0) 943(3/91) مرگ مادرباالي هاي با موارد استان

 203(3/7) 24(9/0) 2561(8/91) 175(3/6) 15(5/0) 2598(2/93) کل
 باشد.می زردي چشمحدود دو برابر  چشمشديد  رنگ پريدگیدهد بروز نشان می 12جدول
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 مادران باردار بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران سالمت جسمانی ارزیابی نتایج: 13جدول 
 عارضهنوع 

 مورد بررسی مناطق
 (ادم يکطرفه ساق ادم دست و صورت،)هااندام (بثورات) پوست

 نامشخص غیرطبیعی طبیعی نامشخص غیرطبیعی طبیعی
 27(1/3) 25(9/2) 812(0/94) 27(1/3) 8(9/0) 829(0/96) مرگ مادرپايین هاي با موارد استان
 65(3/7) 32(6/3) 794(1/89) 64(2/7) 4(4/0) 823(4/92) با موارد متوسط مرگ مادر هاياستان
 106(3/10) 25(4/2) 902(3/87) 108(5/10)  - 925(5/89) مرگ مادرباالي هاي با موارد استان

 198(1/7) 82(9/2) 2508(0/90) 199(1/7) 12(4/0) 2577(5/92) کل
ها درصد مادران با مشکل ادم اندام 3بوده و حدود  ظاهر غیرطبیعی پوست در بین مادران مورد بررسی نادردهد بروز نشان می 13جدول

 مواجه شدند.
 
 

 مادران باردار بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران سالمت جسمانی ارزیابی نتایج: 14جدول 
 عارضهنوع 

 مورد بررسی مناطق
 جرم دندان پوسیدگی دندان

 نامشخص داشتند نداشتند نامشخص داشتند نداشتند
 66(6/7) 48(6/5) 750(8/86) 65(5/7) 216(0/25) 583(5/67) مرگ مادرپايین هاي با موارد استان
 65(3/7) 62(0/7) 764(7/85) 62(0/7) 296(2/33) 533(8/59) با موارد متوسط مرگ مادر هاياستان
 117(3/11) 49(7/4) 867(0/84) 100(7/9) 284(5/27) 649(8/62) مرگ مادرباالي هاي با موارد استان

 248(9/8) 159(7/5) 2381(4/85) 227(1/8) 796(6/28) 1765(3/63) کل
 داشتند. جرم دنداندرصد مشکل  6و حدود  پوسیدگی دندانمشکل مادران مورد بررسی  بیش از يك چهارمدهد نشان می 14جدول

 
 

 مادران باردار بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران سالمت جسمانی ارزیابی نتایج: 15جدول 
 عارضهنوع 

 مورد بررسی مناطق
 عفونت دندان التهاب لثه

 نامشخص داشتند نداشتند نامشخص داشتند نداشتند
 68(9/7) 12(4/1) 784(7/90) 69(0/8) 14(6/1) 781(4/90) مرگ مادرپايین هاي با موارد استان
 65(3/7) 10(1/1) 816(6/91) 68(6/7) 8(9/0) 815(5/91) با موارد متوسط مرگ مادر هاياستان
 101(8/9) 6(6/0) 926(6/89) 120(6/11) 12(2/1) 901(2/87) مرگ مادرباالي هاي با موارد استان

 234(4/8) 28(0/1) 2526(6/90) 257(2/9) 34(2/1) 2497(6/89) کل
 .مواجه شدند عفونت دندانو  التهاب لثهبا مشکل مادران مورد بررسی  حدود يك درصددهد نشان می 15جدول
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 مرتبط با حاملگی در مادران باردار  غیرطبیعی عالئممشکل یا کل بروز  فراوانی: 16جدول 

 بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران
 فراوانی بروز کل عالئم خطر 

 مورد بررسی مناطق
با يك مورد  فاقد خطر

 خطر
تا پنج با چهار  با سه مورد خطر با دو مورد خطر

 مورد خطر
 9(1/1) 7(8/0) 41(7/4) 183(2/21) 624(2/72) مرگ مادرپايین هاي با موارد استان
 4(4/0) 5(6/0) 63(1/7) 259(1/29) 560(9/62) با موارد متوسط مرگ مادر هاياستان
 4(4/0) 3(2/0) 46(5/4) 274(5/26) 706(3/68) مرگ مادرباالي هاي با موارد استان

 16(6/0) 15(5/0) 150(4/5) 716(7/25) 1890(8/67) کل
مشکل يا يك  دارايمورد بررسی حداقل  8درصد مادران در طول بارداري از بین  30بیش از در معاينات بالینی،  کهدهد نشان می 16جدول

 . بودند پنج مشکل يا عالئم غیرطبیعی دارايتا حداکثر  عالئم غیرطبیعی
 
 
 اقدامات آموزشی و حمایتی -ه

مهم تاثیرگذار در سالمت مادر و جنین موضوعات مستمر يکی از راهکارهاي موثر و تجربه شده حفظ سالمت مادران باردار و جنین آموزش 
در هر  فرصت دارندکنندگان خدمات بارداري بر اساس برنامه کشوري مادري ايمن، ارائههاي دارويی است. مکملمستمر و تجويز  يا نوزاد

و شکايات شايع،  عالئم خطر، هاي دارويیتغذيه و مکملو جنسی، بهداشت دهان و دندان،  روان ،بهداشت فردينوبت مراقبت در خصوص 
تا  16و محل مناسب زايمان طبیعی، از هفته  فوايد آمادگیبارداري در خصوص  تا اواخر 35و مصرف سیگار و الکل و از هفته  عدم اعتیاد

تا اواخر بارداري در  35بعدي، از هفته  زمان بارداريبارداري در خصوص  37تا  35در خصوص شیردهی، يك بار در هفته ري باردااواخر 
آموزش دهند و در هر نوبت  زايمانآمادگی کالس شرکت در بارداري در خصوص  37تا  11و عالئم خطر، از هفته  نوزاداز مراقبت خصوص 

اقدامات آموزشی و میزان  16تا  15جدول را تجويز نمايند. مولتی ويتامینتا اواخر بارداري قرص آهن و  16مراقبت اسید فولیك و از هفته 
 دهد.نشان میرا کنندگان خدمات بارداري ارائه حمايتی

 
 مادران باردار بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادرانآموزش به  دفعات: میانگین 15جدول 
  آموزشعات فد

 
 

 مورد بررسی مناطق

بهداشت 
/ فردي
 روان

بهداشت 
و  دهان

 دندان

تغذيه و 
هاي مکمل

 دارويی

عالئم 
/ خطر

شکايات 
 شايع

 عدم اعتیاد
و مصرف 
سیگار و 

 الکل

فوايد 
و  آمادگی

محل 
مناسب 
زايمان 
 طبیعی

 شیردهی

 6/3±4/2 0/2±4/1 2/6±3/2 4/6±1/2 4/6±1/2 3/6±1/2 3/6±2/2 مرگ مادرپايین هاي با موارد استان
 2/4±1/2 2/2±5/1 8/5±3/2 8/5±3/2 9/5±2/2 8/5±3/2 9/5±2/2 با موارد متوسط مرگ مادر هاياستان
 9/3±2/2 8/1±3/1 5/5±3/2 5/5±4/2 5/5±4/2 4/5±4/2 6/5±2/2 مرگ مادرباالي هاي با موارد استان

 9/3±2/2 0/2±4/1 8/5±3/2 9/5±3/2 9/5±3/2 9/5±3/2 9/5±2/2 کل
P-Value 001/0 001/0 001/0 001/0 001/0 001/0 001/0 

اول موضوع  5درصد مادران در هر نوبت مراقبت در خصوص  92 دهدنشان می 15جدولبار کل ويزيت يا مراقبت،  4/6با توجه به میانگین 
دار وجود تفاوت معنی آموزشو درصد کمتري در خصوص دو موضوع ديگر آموزش ديدند. بین مناطق مورد بررسی و میانگین دفعات 

 داشت.
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 مادران باردار های دارویی به آموزش و تجویز مکمل دفعات: میانگین 17جدول 
 بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران

  هامکمل آموزش و تجويزعات فد
 
 

 مورد بررسی مناطق

زمان 
 بارداري
 بعدي

از مراقبت 
و  نوزاد

عالئم 
 خطر

شرکت در 
کالس 
آمادگی 
 زايمان

تاريخ تعیین 
 مراجعه
 بعدي

 تجويز
اسید قرص 

 فولیك

تجويز 
 آهن قرص

تجويز 
 قرص

مولتی 
 ويتامین

 0/5±7/1 2/5±5/1 1/3±2/2 0/6±0/2 2/1±0/2 6/1±3/1 5/0±7/0 مرگ مادرپايین هاي با موارد استان
 2/5±5/1 2/5±4/1 9/2±6/2 2/6±7/1 6/2±1/2 9/1±4/1 7/0±0/1 با موارد متوسط مرگ مادر هاياستان
 7/4±7/1 8/4±6/1 9/2±2/2 8/5±8/1 5/2±1/2 7/1±3/1 7/0±7/0 مرگ مادرباالي هاي با موارد استان

 9/4±6/1 1/5±5/1 0/3±3/2 0/6±9/1 1/2±1/2 7/1±4/1 6/0±8/0 کل
P-Value 001/0 001/0 001/0 001/0 063/0 001/0 001/0 

کمتر از نصف کل مراقبت و تجويز  اسید فولیك تجويزدفعات . دهدنشان می 17جدولبار کل ويزيت يا مراقبت،  4/6با توجه به میانگین 
هاي دارويی )بجز اسید فولیك( و تجويز مکمل بین مناطق مورد بررسی و میانگین دفعات آموزشها بود. قرص آهن بیش از ساير مکمل

 داشت. دار وجودتفاوت معنی
 

 در بارداری و تزریق آمپول روگام سازی: ایمن5بخش 
توام ، بايد دو نوبت واکسن نداشته باشدثالث در دوره کودکی را ناسیون یبر اساس دستورالعمل کشوري، اگر مادر باردار اصال سابقه واکس

-تلقیح میتوام بزرگسال نیاز به يادآور داشته باشد حداکثر يك نوبت واکسن ناسیون دوره کودکی یدر ادامه واکستلقیح شود و اگر بزرگسال 
مادر  نتايج آزمايش کومبساگر  مادر در طول بارداري کامل باشد، نیاز به تلقیح واکسن نخواهد داشت.توام ناسیون یواکس چنانچهشود و 

RH  منفی با همسرRH سازي ايمنوضعیت  18جدول آمپول روگام تلقیح شود.يك دوز بارداري بايد  34تا  28، مثبت باشد در هفته تبمث
  دهد.نشان می توام مادران باردار را بر حسب محل سکونت و مناطق جغرافیايی خطر مرگ مادران

 
 مادران باردار بر حسب محل سکونت و مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران سازی تواموضعیت ایمن: 18جدول 

 سازيايمنوضعیت                   
 مورد بررسی مناطق

 مناطق روستایی مناطق شهری
 نامشخص تلقیح شده کامل بوده نامشخص تلقیح شده کامل بوده

 40(7/9) 15(7/3) 355(6/86) 83(3/18) 81(8/17) 290(9/63) هاي با موارد پايین مرگ مادراستان
 10(7/2) 16(2/4) 351(1/93) 77(0/15) 105(4/20) 332(6/64) هاي با موارد متوسط مرگ مادراستان
 10(0/2) 26(3/5) 455(7/92) 92(0/17) 121(3/22) 329(7/60) هاي با موارد باالي مرگ مادراستان

 60(7/4) 57(5/4) 1161(8/90) 252(4/16) 307(6/20) 951(0/63) کل
هاي با موارد متوسط مرگ استانمناطق روستايی بیش از مناطق شهري است و ناسیون یتکمیل واکسپوشش و . دهدنشان می 18جدول

 سازي را داشتند.باالترين پوشش ايمن مادر
 

در قسمت از بخش يك(  3فصل  15 -16)جدول ت و نتايج آزمايش کومبس بمث RHمنفی با همسر  RHمادر  167 با توجه به *** 
 .بودشده در طول دوره بارداري ثبت نآمپول رگام  تزريقي از هیچ مورد ،تاريخ تزريق آمپول رگام
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 (گیریجدول وزنمادران )گیری وزننتایج : 6بخش 
وزن مادر )الغر، طبیعی، اضافه BMIدو قلو( و  يابراساس قل جنین )تك قلو  گیرينمودار وزن ،هاي مراقبت بارداريدر آخرين ويرايش فرم

وضعیت  19-22 جدولگیرد. مورد استفاده قرار می گیريوزن يطراحی و متناسب با شرايط مادر يکی از نمودارها مايزشکل مت 8و چاق( به 
  دهد.نشان می بر حسب محل سکونت و مناطق جغرافیايی خطر مرگ مادران هاي ثبت شده اين بخش راداده

 
 گیري(وزن)مشخص شده در نمودار های جنین مادران باردار قلفراوانی : 19جدول 

 محل سکونت و مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادرانبر حسب 
 هاي جنینتعداد قل                  

 مورد بررسی مناطق
 مناطق روستایی مناطق شهری

 نامشخص دو قلو تك قلو نامشخص دو قلو تك قلو
 5(2/12) 4(0/1) 356(8/86) 81(8/17) 3(7/0) 370(5/81) هاي با موارد پايین مرگ مادراستان
 179(5/47) 2(5/0) 196(0/52) 264(3/51) 5(0/2) 245(7/47) هاي با موارد متوسط مرگ مادراستان
 143(7/26) 3(6/0) 390(7/72) 102(8/18) 2(4/0) 438(8/80) هاي با موارد باالي مرگ مادراستان

 327(6/25) 9(7/0) 942(7/73) 447(6/29) 10(7/0) 1053(7/69) کل
هاي با موارد متوسط استاندرصد مادران نامشخص و میزان وضعیت نامشخص در  30 نزديك بهتعداد قل جنین . دهدنشان می 19جدول

 بیش از ساير مناطق کشور بود. مرگ مادر
 

 مادرانمناطق جغرافیایی خطر مرگ بر حسب  گیریدر نمودار وزنفراوانی موارد ثبت قد و وزن مادران باردار : 20جدول 
 موارد ثبت قد و وزن                  

 مورد بررسی مناطق
 وزن سه ماهه اول بارداري وزن قبل از بارداري قد

 ثبت نشده ثبت شده ثبت نشده ثبت شده ثبت نشده ثبت شده
 563(2/65) 301(8/34) 456(8/52) 408(2/47) 196(7/22) 668(3/77) هاي با موارد پايین مرگ مادراستان
 486(5/54) 405(5/45) 484(3/54) 407(7/45) 214(0/24) 677(0/76) هاي با موارد متوسط مرگ مادراستان
 685(3/66) 348(7/33) 501(5/48) 532(5/51) 232(5/22) 801(5/77) هاي با موارد باالي مرگ مادراستان

 1734(2/62) 1054(8/37) 1441(7/51) 1347(3/48) 642(0/23) 2146(0/77) کل
در قسمت تعیین شده  وزن سه ماهه اول بارداريو  وزن قبل از بارداري، قدهاي مربوط به عدم ثبت داده دهدنشان می 20جدول

  درصد متفاوت بود. 62درصد تا  23از  گیريوزننمودار 
 

  مادران باردار ساکن مناطق شهریاضافه شده میانگین دفعات قرارگیری وزن : 21جدول 
 مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران بر حسبهای نمودار وزن جایگاهدر 

 وزن و جايگاه دفعات
 

 مورد بررسی مناطق
نزولی داخل  زير محدوده

 محدوده
افقی داخل 

 محدوده
صعودي داخل 

 محدوده
 باالي محدوده

 کلمیانگین 
موارد نقطه 
 گذاري شده

 8/5 4/1±1/2 3/2±1/2 2/0±6/0 1/0±5/0 8/1±1/2 مرگ مادرپايین هاي با موارد استان
 8/5 1/1±9/1 6/2±4/2 2/0±6/0 1/0±4/0 8/1±4/2 با موارد متوسط مرگ مادر هاياستان
 6/4 0/1±8/1 8/1±9/1 1/0±3/0 1/0±3/0 6/1±1/2 مرگ مادرباالي هاي با موارد استان

 3/5 2/1±9/1 2/2±2/2 1/0±5/0 1/0±4/0 7/1±2/2 کل
P-Value 111/0 928/0 728/0 001/0 241/0 - 
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قرار  گیريوزندرصد در باالي محدوده نمودار  6/22درصد موارد وزن اضافه شده مادران در زير محدوده و  1/32. دهدنشان می 21جدول
 سیر صعودي داشت. گیريوزننمودار در داخل محدوده  اضافه شده مادرانموارد وزن  درصد 5/41داشت. در مقابل 

 
  مادران باردار ساکن مناطق روستاییاضافه شده میانگین دفعات قرارگیری وزن : 22جدول 

 مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران های نمودار وزن بر حسبدر جایگاه
 وزن و جايگاه دفعات

نزولی داخل  زير محدوده مورد بررسی مناطق
 محدوده

افقی داخل 
 محدوده

صعودي داخل 
 محدوده

 باالي محدوده
 کل

 6/6 5/1±2/2 9/2±4/2 2/0±5/0 1/0±2/0 9/1±2/2 مرگ مادرپايین هاي با موارد استان
 2/7 1/1±0/2 8/3±4/2 2/0±5/0 1/0±3/0 0/2±3/2 با موارد متوسط مرگ مادر هاياستان
 9/5 1/1±8/1 6/2±3/2 1/0±2/0 1/0±4/0 0/2±4/2 مرگ مادرباالي هاي با موارد استان

 5/6 2/1±0/2 1/3±4/2 1/0±4/0 1/0±3/0 0/2±3/2 کل
P-Value 181/0 850/0 449/0 001/0 208/0 - 

قرار  گیريوزندرصد در باالي محدوده نمودار  5/18موارد وزن اضافه شده مادران در زير محدوده و درصد  8/30. دهدنشان می 22جدول
 سیر صعودي داشت. گیريوزنموارد وزن اضافه شده مادران در داخل محدوده نمودار  درصد 7/47داشت. در مقابل 

 
  در طول دوره بارداریفراوانی دفعات پسخوراند و مراقبت ویژه زنان باردار : 23جدول 

 مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران بر حسب
 پسخوراند و مراقبت ويژهدفعات 

 
 مورد بررسی مناطق

فاقد پسخوراند/ 
بدون مراقبت 

 ويژه
 بیش از بار 6-10 بار 5-1

 بار 10
میانگین و 
 انحراف معیار

 1/6±5/4 113(1/13) 306(4/35) 374(3/43) 71(2/8) مرگ مادرپايین هاي با موارد استان
 8/8±4/6 285(0/32) 326(6/36) 204(9/22) 76(5/8) با موارد متوسط مرگ مادر هاياستان
 7/8±7/8 273(4/26) 246(8/23) 406(3/39) 108(5/10) مرگ مادرباالي هاي با موارد استان

 9/7±0/7 671(1/24) 878(5/31) 984(3/35) 255(1/9) کل
درصد مادران سفید و براي حدود يك چهارم مادران بیش از  10نزديك به فرم مراقبت  7صفحه مربوط به بخش  دهدنشان می 23جدول

دار تفاوت معنی پسخوراند و مراقبت ويژهثبت بار  توضیحاتی از پسخوراند يا مراقبت ويژه قید شد. بین مناطق مورد بررسی و دفعات  10
 .(P=100/0) وجود داشت

 
 تفسیر نتایج

از میزان شناسايی عالئم خطر دهد که مادران در طول دوره بارداري نشان می بررسی عالئم خطرهاي اين پژوهش در راستاي يافته
عالئم خطر ممکن بعضی از درصد شکايات شايع متفاوت بود. کم بودن موارد بروز  7هوشیاري تا حدود  اختاللعدم بروز حتی يك مورد 

 ادراري/ تناسلیبروز مشکالت طور مثال باشد. بهدهندگان خدمات بارداري دقیق ارائهيا بررسی غیرها نامناسب مراقبت نشانه کیفیتاست 
درصد  22شود که حدود سه گردد مالحظه میيمقا 3فصل 20(، اگر همین عالئم با جدول 3درصد گزارش گرديد )جدول  5که حدود 
)حدود يك ششم بودن( بروز درصد در آزمايش نوبت دوم مشکل داشتند. کم بودن موارد  24و  نوبت اولآزمايش کامل ادرار مادران در 

ترين در مطالعه زاهدي و همکاران شايعچه توجیهی دارد؟  آزمايش کامل ادراردر مقابل موارد غیرطبیعی در  تناسلی مشکالت ادراري/
 و بینیلکهدر اين مطالعه میزان (. 16باشد )درصد گزارش شد که سه برابر مطالعه حاضر می 2/15عوارض بارداري عفونت ادراري با 

فراوانی يا حدود يك پنجم موارد بروز  درصد، 8/7ي و همکاران با میزان درصد گزارش شد که در مقايسه با مطالعه صفر 3/1 خونريزي
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درصد خشونت  8/10با همسرآزاري گزارش رد اين فصل با تنها يك مو 6اگر جدول  در مثال ديگر(. 17دهد )خیلی کمتري را نشان می
مقايسه گردد فاصله کیفیت مراقبت کتاب صل از نظرسنجی همین مادران در فصل دو از بخش دو درصد خشونت روحی حا 28جسمانی و 

هاي ثبتی با اظهارات گیرندگان خدمت ممکن است در خیلی از عدم تطابق دادهد. نمايمطلوب کمی آشکار میسطح تا را در اين مطالعه 
 بسیاري مورد در باردار مادران اظهارات و پرونده از حاصل هايهداد بین توافقو همکاران  تبريزي در مطالعه صادقمطالعات گزارش گردد. 

 مورد در فقط و متوسط خون توافق فشار و وزن گیرياندازه ها،مراقبت تعداد همچون خدمات برخی در مورد .بود ضعیفی حد در خدمات، از
در  همکاران و Hundleyتوسط  که ايمطالعه دراما  .(18) داشت وجود قوي بارداري توافق از اطالع زمان پرونده و زمان تشکیل

 بارداري دوران هايگیرندگان مراقبت و هامراقبت گانکنندهئارا يعنی ايدادهمنبع  دو اطالعات از حاصل هايداده يمقايسه براي اسکاتلند
 مسايل از برخی مورد در چند شد. هر مشاهده توافق خوبی ها،مراقبت کنندگانارايه و مادران اظهارات از هاي حاصلداده بین گرفت، صورت

 از تواند ناشیمی که داشت وجود اختالفاتی ها،مراقبت يکننده و هدايت حمايتی هايگروه زايمانی، خدمات مورد در اطالعات ينظیر ارايه
 (.19باشد ) مربوطه مسايل از مادران تخصصی آگاهی عدم

نیاز دوره غذاهاي مورد تقريبا همه درصد مادران  94 دهد که حدودنشان میها و مواد غذايی مکملدر خصوص مصرف اين پژوهش 
زير خانوارهاي هاي دهگتوجه به ، اما با بودالبته اگر اين میزان واقعیت داشته باشد بسیار جاي خوشحالی خواهد  .کردندرا مصرف  بارداري

 زير سئوال باشد.کمی  ممکن است میزان گزارش شدهخط فقر در جامعه 
که نسبت به قرار گرفت گیري اندازهدرصد مادران مورد  95وزن و فشارخون بیش از  ،داد در هر بار مراقبتنشان مطالعه حاضر 

ی کمتر ولی قرار گرفت، کمگیري اندازهدرصد مادران مورد  98وزن و فشارخون بیش از  مطالعه زاهدي و همکاران که در هر بار مراقبت،
کمی بیشتر است.  ،(9) گیري شدمادران اندازهدرصد  9/90شار خون فو همکار که در هر بار مراقبت،  Fagbamigbeمطالعه  ت بهنسب

ترين تقاضاي مادران و از موارد اين دو مورد از ملموس باشد کهگیري فشار خون و وزن احتماال به اين خاطر میاندازهباال بودن میزان 
هاي بارداري است و عدم توجه به آن ممکن است به عنوان نقص بارز مراقبت، اعتراض گیرندگان خدمات را در پی داشته ضروري مراقبت

 باشد. 
کمتر از يك  زردي چشمشديد و  رنگ پريدگیدهد بروز می اين پژوهش در خصوص ارزيابی سالمت جسمانی مادران باردار نشان

امکان آيا که  را مطرح نمايد سئوال تواند اينمی 3فصل  2و 1خونی متوسط در جدول درصد کم 7حدود توجه به يافته فوق با  .بوددرصد 
 در شناسايی عالئم خطر فوق دقت کافی نشده باشد؟ دارد

 5درصد مادران در هر نوبت مراقبت در خصوص همه  90خصوص اقدامات آموزشی و حمايتی نشان داد بیش از مطالعه حاضر در 
ت یکمی دور از واقع است میزان آموزش ممکناين موضوع اول آموزش ديدند و میزان آموزش در ساير موارد کمی کمتر بود. باال بودن 

دقیقه زمان نیاز است و اگر همین حدود  10موضوع اول  5ت صرف شود، فقط براي دقیقه وق 2باشد. چرا که اگر براي هر موضوعی تنها 
زمانی براي کل موارد مراقبتی صرف شود احتماال براي مراقبت هر مادر بیش از يك ساعت وقت نیاز خواهد بود. در مطالعه صادق تبريزي 

هاي مراقبت هايپرونده شده در ثبت هايداده موارد،بعضی  در که دارند تأکید اين نکته بر مطالعات ساير و همکاران آمده است که شواهد
 انجام و خدمات کارها توجیه علت به تواندمی امر باشد. اينهمراه دهندگان خدمات سوگیري ارائه با اعمالممکن است  پزشکی بهداشتی و

 هايگزارش ثبت باعث موارد فوق از خدمت کنندگان ارايه ترس که طوري باشد. به خدمات ناقص يارايه بعدي عواقب از فرار و نشده داده
 گردد.می غیرواقعی

اسید در صورتی که برابر با دستورالعمل تجويز ها بود. کمتر از نصف کل مراقبت اسید فولیك تجويزداد که دفعات نشان اين مطالعه 
درصد  96بیش از  برايدر مطالعه زاهدي و همکاران ويتامین از ابتدا تا انتهاي بارداري بالمانع است. برخالف قرص آهن و مولتی  فولیك
 (.16ي دارويی تجويز شد که نسبت به مطالعه حاضر بیشتر است )هامکملمادران 

درصد مادران مناطق  5درصد مادران باردار مناطق شهري و حدود  10سازي بیش از دهد که وضعیت ايمنمطالعه حاضر نشان می
واکسیناسیون مادران در کلیه واحدهاي روستايی نامشخص بود. با توجه به فراهم بودن کلیه امکانات مورد نیاز جهت انجام و تکمیل 

سازي مادران بهداشتی و اهمیت آن در حفظ سالمت مادر و نوزاد، ضرورت دارد در نظارت واحدهاي محیطی نسبت به پوشش کامل ايمن
 ري گردد.پیگی

باالي محدوده  وموارد وزن اضافه شده مادران در زير  بیش از نیمی از. دهدنشان می گیريوزننتايج مطالعه حاضر در خصوص 
 گیري سیر صعودي داشت.وزنموارد وزن اضافه شده مادران در داخل محدوده نمودار  درصد 40حدود تنها و  گیري قرار داشتوزننمودار 

-گیري نامناسب داشتند که نسبت به اين مطالعه خیلی کمتر است. با توجه به دادهدرصد مادران وزن 10و همکاران حدود  در مطالعه زاهدي
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درصد  30حدود رسد با به نظر میردند، کدرصد مادران از همه غذاهاي مورد نیاز مصرف می 90دهد بیش از که نشان می 8هاي جدول
-تواند حساسیت ارائهفوق می کمی مغايرت داشته باشد. تناقضاتگیري نزولی و افقی وزندرصد  10 از گیري در زير محدوده و کمتروزن

هاي گیري دقتدهندگان خدمات بارداري را افزايش دهد که هم در دريافت پاسخ مصرف مواد غذايی مورد نظر و هم در رسم نمودار وزن
 الزم را داشته باشند. 

درصد ارائه شده ولی  90گرچه عمده خدمات دوران بارداري با سقف بیش از گیري نمود که نتیجه توانبا توجه به موارد فوق می
گردد مسئولین استانی و شهرستانی هاي دوره بارداري در سطح اول نظام شبکه ايران نیازمند به ارتقا است. لذا پیشنهاد میکیفیت مراقبت

 ودهندگان خدمات سالمت ضمن خدمت ارائه هايآموزش با کاربردي کردن ،اول هاي واحدهاي بهداشتی درمانی سطحضمن توسعه پايش
 ارائه راهکارهاي اثربخش نسبت به اصالح موارد فوق اقدام نمايند.
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 مقدمه
دهد و دو ساعت اول بعد از زایمان رخ می 48مرگ ساالنه مادران در طول  270000درصد از  60دهد حدود برآورد جهانی نشان می

دهد که ارائه (. آمار تکان دهنده فوق نشان می1-2افتد )اتفاق می میلیون مرگ ساالنه نوزادان فقط در یک هفته اول بعد از تولد 3سوم از 
تواند بسیاری از روز اول پس از زایمان می 7خدمات پس از زایمان به مادر و نوزادش بیش از هر زمانی ضرورت دارد. گرچه ارائه مراقبت در 

ها و ارائه (، ولی در عمده کشورها محدوده زمانی مراقبت3-4ماید )های مادران و نوزادان را پیشگیری نموارد بروز مرگ و ابتال به بیماری
هفتگی پس از زایمان ضمن  6(. مادران در طول دوره 5گیرد )هفته اول پس از زایمان مورد تاکید قرار می 6خدمات مورد نیاز در طول 

گ جسمانی از قبیل زراغلب مشکالت کوچک و ب شوند و روبروهای عاطفی هم مواجهه با تغییرات فیزیولوژیکی، ممکن است با بحران
های پستانی، درد یا عفونت محل سزارین و اپیزیوتومی، یبوست و هموروئید و سایر موارد را تجربه نمایند احساس خستگی، کمردرد، زخم

(7-6.) 
ست گذاران نظام سالمت این دوره نظر به اهمیتی که دوره پس از زایمان برای حفظ، تامین و ارتقای سالمت مادر و نوزاد دارد، سیا

دهند های حمایتی مورد توجه قرار میهای بهداشتی و برنامهال و اثربخش برای انجام مداخالت و اجرای صحیح مراقبترا یک دوره ایده
های ه آموزشیابی صحیح سالمت جسمی و روانی مادر و ارائطریق ارز(. پرسنل آموزش دیده و ماهر شاغل در واحدهای بهداشتی از 8)

کنند. بنابراین ارائه خدمات با کمیت و کیفیت مطلوب و با در  توانند مادر را در خصوص مراقبت از خود و مراقبت از نوزاد راهنماییالزم می
ی نظر گرفتن تمامی ابعاد جسمانی، عاطفی و روانی مادر توسط کارکنان آموزش دیده واحدهای بهداشتی درمانی نقش حیاتی در ارتقا

های دوران پس از زایمان، مطالعات متعددی نشان دادند که در خیلی از م اهمیت و ضرورت مراقبتغر(. اما علی9سالمت مادر و نوزاد دارد )
 (. توران و همکاران در مطالعه خود10-11شود )ها ناکافی یا ناقص بوده و با کیفیت مناسب و مورد انتظار ارائه نمیمراکز بهداشتی، مراقبت

های بهداشتی، پیگیری و ارجاع در سطح ضعیفی های بهداشتی شامل مهارت فنی، آموزش و توصیهگزارش نمودند که اکثر ابعاد مراقبت
، ارتباط بین فردی و پیگیری گرفتن شرح حالهای پس از زایمان در ایران نشان داد که (. یک ارزیابی انجام شده از مراقبت12ارائه گردید)

 (. 13و معاینات بالینی، مشاوره، آموزش در سطح ضعیف ارائه شد ) در سطح متوسط
سه بار مراقبت در محدوده شامل های پس از زایمان نظام مراقبت سالمت ایران به منظور کاهش مرگ مادران و نوزادان مراقبتدر 

 محتوای. شودانجام می هاظام شبکه شهرستانروز پس از زایمان در کلیه مراکز بهداشتی درمانی سطح اول ن 42-60و  10-15، 1-3زمانی 
بهداشتی سطح اول نظام  پرسنل آموزش دیده واحدهایباشد. الزم می هایآموزش و هاپرسش معاینات، مشاهدات، شامل هامراقبت این

مچنین بروز مشکالت و و ه ، کلیه خدمات ارائه شده و اقدامات مرتبط به آندادن زائو و نوزادشباشند با تحت پوشش قرار شبکه موظف می
-درصد مراقبت 80(. با توجه به این که بیش از 14)های واحد کشوری موجود در پرونده بهداشتی ثبت نمایند شده را در فرم عوارض ایجاد

تعیین شده به  شود، ارزیابی خدمات ارائه شده و مقایسه آن با استانداردهای از پیشسطح اول نظام شبکه ارائه میدر پس از زایمان های 
سنجش کمیت و ها و توجه به ابعاد کیفی آن غیرقابل اجتناب خواهد بود. لذا این قسمت مطالعه به منظور منظور اطمینان از کفایت مراقبت

 در سطح اول نظام شبکه ایران انجام گرفت. پس از زایمان های کیفیت مراقبت
 

 هایافته
مادر تحت پوشش که با انجام  2788مراقبت پس از زایمان موجود در پرونده بهداشتی فرم  2تا  1در این قسمت مطالعه بخش 

مادر  190از نظر تعداد مراقبت پس از زایمان، . ورد بررسی قرار گرفتاز زایمان را به پایان رساندند م زایمان، دوره دو ماهه مراقبت پس
 1032فقط یکی از سه مراقبت را دریافت کردند،  درصد( 4/11مادر ) 317، کدام از سه مراقبت معمول را دریافت نکردنددرصد( هیچ 8/6)

را  پس از زایمانمعمول  سه نوبت مراقبت رهدرصد(  8/44مادر ) 1249 دو مراقبت از سه مراقبت را دریافت نمودند، درصد( 0/37مادر )
خطر، خطر متوسط و خطر زیاد به های کمتفکیک استانبه معمول پس از زایمان  سه نوبت مراقبت کلمیزان دریافت دریافت نمودند. 

بود.  بار 20/2±9/0درصد بود. میانگین مراقبت پس از زایمان از کل سه نوبت توصیه شده،  0/50درصد،  4/35درصد،  4/48ترتیب 
از نظر  .بار بود 21/2±0/1، 12/2±8/0، 27/2±9/0 خطر، خطر متوسط و خطر زیاد به ترتیبهای کممیانگین مراقبت به تفکیک استان

درصد( مراقبت نوبت دوم  6/86مادر ) 2414، مراقبت نوبت اول درصد( 4/53مادر ) 1490 های معمول پس از زایمان،برخورداری از مراقبت
-پس از زایمان تفاوت معنی هایمراقبت مناطق مورد بررسی و میزانبین  درصد( مراقبت نوبت سوم را دریافت نمودند. 8/79مادر ) 2224و 

زیر ارائه موارد و مناطق مورد بررسی به شرح به تفکیک های ارائه شده پس از زایمان کمیت و کیفیت مراقبت(. P=001/0دار وجود داشت )
 گردد:می
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 نوع و محل زایمان  -الف

فورسپس یا واکیوم و سزارین و محل زایمان با انتخاب یگی به صورت طبیعی، طبیعی با نوع زایمان  ،پس از زایمان در فرم کشوری مراقبت
نوع و محل زایمان مادران مورد  2و  1جداول شود. های بیمارستان، واحد تسهیالت زایمانی، منزل و بین راه مشخص و ثبت میاز گزینه

 دهند.بررسی را بر حسب محل سکونت و مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران نشان می
 

 فراوانی نوع زایمان مادران بر حسب محل سکونت و مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران: 1جدول 
 نوع زایمان

 مورد بررسی مناطق
 مناطق روستایی مناطق شهری

 نامشخص سزارین طبیعی نامشخص سزارین طبیعی
 8(0/2) 138(6/33) 264(4/64) 48(6/10) 162(7/35) 244(7/53) های با موارد پایین مرگ مادراستان
 2(5/0) 132(0/35) 243(5/64) 37(2/7) 206(1/40) 271(7/52) های با موارد متوسط مرگ مادراستان
 9(8/1) 171(8/34) 311(4/63) 17(1/3) 250(1/46)  275(8/50) های با موارد باالی مرگ مادراستان

 19(5/1) 441(5/34) 818(0/64) 102(8/6) 618(9/40) 790(3/52) کل
یا واکیوم مورد با فورسپس  10و در مناطق روستایی یا واکیوم از بین کل زایمان طبیعی مادران ساکن مناطق شهری یک مورد با فورسپس 

 بود.
بین مناطق مورد بررسی و نوع زایمان (. P=112/0دار وجود نداشت )بین مناطق مورد بررسی و نوع زایمان در مناطق شهری تفاوت معنی

 (. P=732/0دار وجود نداشت )ستایی تفاوت معنیدر مناطق رو
 (. P=001/0دار وجود داشت )و نوع زایمان )با باالتر بودن میزان زایمان سزارینی در مناطق شهری( تفاوت معنی محل سکونت مادربین 

 
 : فراوانی محل زایمان مادران بر حسب محل سکونت و مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران2جدول 

 محل زایمان            
 

 مناطق مورد بررسی

 مناطق روستایی مناطق شهری

تسهیالت  بیمارستان
تسهیالت  بیمارستان منزل زایمانی

 منزل زایمانی

 1(3/0) 3(8/0) 388(9/98) 1(3/0) 2(5/0) 373(2/99) های با موارد پایین مرگ مادراستان
 - 6(6/1) 366(4/98) - 2(4/0) 467(6/99) های با موارد متوسط مرگ مادراستان
 3(6/0)* 16(4/3) 452(0/96) 2(4/0) - 522(6/99) های با موارد باالی مرگ مادراستان

 4(3/0) 25(0/2) 1206(7/97) 3(2/0) 4(3/0) 1362(5/99) کل
 های پرخطر در بین راه اتفاق افتاد.*یک مورد از زایمان در منزل از مناطق روستایی استان

 
 

  های معمول پس از زایمانمراقبت -ب
گردد مراقبت آور شده و تاکید میالزامکرده در برنامه کشوری مادری ایمن ارائه سه نوبت مراقبت پس از زایمان برای همه مادران زایمان 

فراوانی و  3-5روز پس از زایمان ارائه گردد. جداول  42-60روز و مراقبت نوبت سوم در  10-15، مراقبت نوبت دوم روز 1-3نوبت اول 
  دهند.های پس از زایمان را بر حسب محل سکونت و مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران نشان میارائه مراقبتمحدوده زمانی 
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 نوبت اول پس از زایمان مادران مراقبت محدوده زمانی : فراوانی 3جدول 

 بر حسب محل سکونت و مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران
 محدوده زمانی مراقبت            

 
 

 مورد بررسی مناطق

 مناطق روستایی مناطق شهری

روز  3-1
پس از 
 زایمان

روز  7-4
پس از 
 زایمان

 7بیش از 
روز پس از 

 زایمان
 کل

روز  3-1
پس از 
 زایمان

روز  7-4
پس از 
 زایمان

از  بیش
روز  7

پس از 
 زایمان

 کل

 264 14(3/5) 180(2/68) 70(5/26) 228 14(1/6) 138(6/60) 76(3/33) های با موارد پایین مرگ مادراستان
 208 6(9/2) 119(2/57) 83(9/39) 162 6(7/3) 87(7/53) 69(6/42) های با موارد متوسط مرگ ماستان
 408 7(7/1) 196(0/48) 205(3/50) 220 6(7/2) 132(0/60) 82(3/37) باالی مرگ مادرهای با موارد استان

 880 27(1/3) 495(2/56) 358(7/40) 610 26(3/4) 357(5/58) 227(2/37) کل
مادر  1278درصد مراقبت نوبت اول پس از زایمان و از  4/40مادر مورد بررسی در مناطق شهری،  1510، از 3های جدولبا توجه به داده

 درصد مراقبت نوبت اول پس از زایمان را دریافت نمودند.  9/60مورد بررسی در مناطق روستایی 
بین مناطق مورد بررسی و ( ولی P=001/0دار وجود داشت )میزان مراقبت در مناطق شهری تفاوت معنیبین مناطق مورد بررسی و 

 (.P=179/0داشت )ندار وجود انی مراقبت در مناطق شهری تفاوت معنیمحدوده زم
(، P=001/0دار وجود داشت )بین مناطق مورد بررسی و میزان مراقبت و همچنین محدوده زمانی مراقبت در مناطق روستایی تفاوت معنی

(001/0=P.) 
 

 مراقبت نوبت دوم پس از زایمان مادران محدوده زمانی : فراوانی 4جدول 
 بر حسب محل سکونت و مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران

  محدوده زمانی مراقبت
 

 مورد بررسی مناطق

 مناطق روستایی مناطق شهری
قبل از 

روز  10
پس از 
 زایمان

روز  15-10
پس از 
 زایمان

 15بعد از 
روز پس از 

 زایمان
 کل

قبل از 
روز  10

پس از 
 زایمان

روز  15-10
پس از 
 زایمان

 15بعد از 
روز پس از 

 زایمان
 کل

 391 101(9/25) 272(5/69) 18(6/4) 364 106(1/29) 247(9/67) 11(0/3) های با موارد پایین مرگ مادراستان
 374 103(1/27) 250(3/67) 21(6/5) 412 121(4/29) 277(2/67) 14(4/3) های با موارد متوسط مرگ ماستان
 472 97(5/20) 366(6/77) 9(9/1) 403 155(4/38) 236(6/58) 12(0/3) های با موارد باالی مرگ مادراستان

 1237 301(2/24) 888(9/71) 48(9/3) 1179 382(4/32) 760(5/64) 37(1/3) کل
مادر  1278پس از زایمان و از  دوم درصد مراقبت نوبت 1/78مادر مورد بررسی در مناطق شهری،  1510، از 4های جدولبا توجه به داده

 پس از زایمان را دریافت نمودند.  دومدرصد مراقبت نوبت  6/96مورد بررسی در مناطق روستایی 
(، P=032/0دار وجود داشت )بین مناطق مورد بررسی و میزان مراقبت و همچنین محدوده زمانی مراقبت در مناطق شهری تفاوت معنی

(002/0=P .)دار وجود داشت ورد بررسی و میزان مراقبت و همچنین محدوده زمانی مراقبت در مناطق روستایی تفاوت معنیبین مناطق م
(027/0=P ،)(009/0=P.) 
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 مراقبت نوبت سوم پس از زایمان مادران محدوده زمانی : فراوانی 5جدول 

 بر حسب محل سکونت و مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران
 مراقبتمحدوده زمانی   

 
 مورد بررسی مناطق

 مناطق روستایی مناطق شهری
 42قبل از 

روز پس از 
 زایمان

روز  60-42
پس از 
 زایمان

 60بعد از 
روز پس از 

 زایمان
 کل

 42قبل از 
روز پس از 

 زایمان

روز  60-42
پس از 
 زایمان

 60بعد از 
روز پس 
 از زایمان

 کل

 375 34(1/9) 168(8/44) 173(1/46) 342 22(4/6) 149(6/43) 171(0/50) م مهای با موارد پایین استان
 344 12(5/3) 157(6/45) 175(9/50) 388 37(5/9) 204(6/52) 147(9/37) م های با موارد متوسط ماستان
 435 46(6/10) 239(9/54) 150(5/34) 340 76(4/22) 149(8/43) 115(8/33) های با موارد باالی م ماستان

 1154 92(0/8) 564(8/48) 498(2/43) 1070 135(6/12) 502(9/46) 433(5/40) کل
مادر  1278پس از زایمان و از  سومدرصد مراقبت نوبت  9/70مادر مورد بررسی در مناطق شهری،  1510، از 5های جدولبا توجه به داده

 پس از زایمان را دریافت نمودند.  سومدرصد مراقبت نوبت  3/90مورد بررسی در مناطق روستایی 
(، P=001/0دار وجود داشت )بین مناطق مورد بررسی و میزان مراقبت و همچنین محدوده زمانی مراقبت در مناطق شهری تفاوت معنی

(001/0=P .)بین مناطق مورد بررسی و محدوده زمانی مراقبت در مناطق روستایی تفاوت معنی( 001/0دار وجود داشت=P)  و با میزان
 (.P=266/0) دار وجود نداشت تفاوت معنی مراقبت

 
 بررسی عالئم خطر -ج

عالئم خطر فوری و  3 از نظررا  مادردر هر مراقبت،  پس از زایماندهندگان خدمات که ارائه گرددمیدر برنامه کشوری مادری ایمن تاکید 
عالئم خطر غیرفوری ارزیابی و چنانچه مادری به هر کدام از عالئم ذکر شده در فرم مراقبتی مواجه شد اقدامات الزم را انجام دهند.  9

 6/17نفر ) 491، درصد( هیچ کدام از عالئم خطر را نداشتند 5/78نفر ) 2188مادر،  2788دهد که از بین نتایج ارزیابی این بخش نشان می
نتایج ارزیابی   6-11جداول بیش از یک عالئم را داشتند، درصد(  9/3)نفر  109عالئم مورد بررسی را داشتند و  12یکی از درصد( فقط 

دهند. الزم به ذکر است مادران را در راستای شناسایی میزان بروز عالئم خطر بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران نشان می
عالئم خطر به این معنی است که مادر در این خصوص مورد ارزیابی قرار نگرفت و یا در صورت ارزیابی، ستون نامشخص در هر کدام از 

 نتیجه آن در پرونده ثبت نشد.
 

 : وضعیت بروز خطر یا عوارض مرتبط با پس از زایمان در مادران بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران6جدول 
 نوع عارضه

 مورد بررسی مناطق
 هوشیاری/ شوک اختالل تشنج

 نامشخص یکبار و بیشتر عدم بروز نامشخص یکبار و بیشتر عدم بروز
 68(9/7) 1(1/0) 795(0/92) 65(5/7) 1(1/0) 798(4/92) های با موارد پایین مرگ مادراستان
 78(8/8) - 813(2/91) 74(3/8) - 817(7/91) های با موارد متوسط مرگ مادراستان
 113(9/10) - 920(1/89) 106(3/10) - 927(7/89) موارد باالی مرگ مادرهای با استان

 259(3/9) 1(-) 2528(7/90) 245(8/8) 1(-) 2542(2/91) کل
 هوشیاری یا شوک بسیار نادر بود. اختاللو  تشنج، میزان بروز 6های جدولبا توجه به داده
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 زایمان در مادران بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران: وضعیت بروز خطر یا عوارض مرتبط با پس از 7جدول 
 نوع عارضه

 مورد بررسی مناطق
 بینیخونریزی/ لکه تنفس مشکل

 نامشخص یکبار و بیشتر عدم بروز نامشخص یکبار و بیشتر عدم بروز
 51(9/5) 205(7/23) 608(4/70) 69(0/8) 2(2/0) 793(8/91) های با موارد پایین مرگ مادراستان
 75(4/8) 112(6/12) 704(0/79) 74(3/8) - 817(7/91) های با موارد متوسط مرگ مادراستان
 84(1/8) 153(8/14) 796(1/77) 113(9/10) 2(2/0) 918(9/88) های با موارد باالی مرگ مادراستان

 210(5/7) 470(9/16) 2108(6/75) 256(2/9) 4(1/0) 2528(7/90) کل
 بینی مواجه شدند.درصد مادران با خونریزی یا لکه 17بسیار نادر ولی حدود  تنفس مشکلدهد بروز نشان می 7جدول 

 
 : وضعیت بروز خطر یا عوارض مرتبط با پس از زایمان در مادران 8جدول 

 بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران
 نوع عارضه

 مورد بررسی مناطق
 ایبیماری زمینه ترشحات چرکی

 نامشخص یکبار و بیشتر عدم بروز نامشخص یکبار و بیشتر بروزعدم 
 63(3/7) 11(2/1) 790(5/91) 57(6/6) 27(1/3) 780(3/90) های با موارد پایین مرگ مادراستان
 70(9/7) 13(4/1) 808(7/90) 68(6/7) 3(3/0) 820(1/92) های با موارد متوسط مرگ مادراستان
 96(3/9) 27(7/2) 910(0/88) 96(3/9) 6(6/0) 931(1/90) مرگ مادرهای با موارد باالی استان

 229(2/8) 51(8/1) 2508(0/90) 221(9/7) 36(3/1) 2531(8/90) کل
 بودند. ایبیماری زمینهمواجه و حدود دو درصد دارای  ترشحات چرکیحدود یک درصد مادران با دهد مینشان  8جدول 

 
 عوارض مرتبط با پس از زایمان در مادران باردار بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران: وضعیت بروز خطر یا 9جدول 

 نوع عارضه
 مورد بررسی مناطق

 سرگیجه و اجابت مزاج مشکل ادراری
 نامشخص یکبار و بیشتر عدم بروز نامشخص یکبار و بیشتر عدم بروز

 60(9/6) 12(4/1) 792(7/91) 59(8/6) 11(3/1) 794(9/91) های با موارد پایین مرگ مادراستان
 72(1/8) 8(9/0) 811(0/91) 69(7/7) 12(3/1) 810(0/91) های با موارد متوسط مرگ مادراستان
 96(3/9) 7(7/0) 930(0/90) 98(5/9) 10(0/1) 925(5/89) های با موارد باالی مرگ مادراستان

 228(2/8) 27(0/1) 2533(8/90) 226(1/8) 33(1/1) 2529(8/90) کل
 مواجه شدند.  سرگیجهو اجابت مزاج و  مشکل ادراریحدود یک درصد مادران با دهد، نشان می 9همانطور که جدول 

 
 : وضعیت بروز خطر یا عوارض مرتبط با پس از زایمان در مادران باردار10جدول 

 بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران 
 نوع عارضه

 مورد بررسی مناطق
 اختالل روانی )شکم، پهلو، بخیه، ساق و ران، پستان، دندان(درد

 نامشخص یکبار و بیشتر عدم بروز نامشخص یکبار و بیشتر عدم بروز
 61(1/7) 1(1/0) 802(8/92) 60(9/6) 10(1/1) 794(0/92) های با موارد پایین مرگ مادراستان
 85(5/9) 1(1/0) 805(4/90) 74(3/8) 1(1/0) 816(6/91) های با موارد متوسط مرگ مادراستان
 100(7/9) 1(1/0) 932(2/90) 99(6/9) 9(9/0) 925(5/89) های با موارد باالی مرگ مادراستان

 246(8/8) 3(1/0) 2539(1/91) 233(4/8) 20(7/0) 2535(9/90) کل
 . بسیار نادر بود اختالل روانیواجه با مدهد، کمتر از یک درصد مادران درد را گزارش و نشان می 10همانطور که جدول 
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 : وضعیت بروز خطر یا عوارض مرتبط با پس از زایمان در مادران باردار 11جدول 
 بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران

 نوع عارضه
 مورد بررسی مناطق

 شکایت شایع همسر آزاری
 نامشخص یکبار و بیشتر عدم بروز نامشخص یکبار و بیشتر عدم بروز

 56(5/6) 26(0/3) 782(5/90) 61(1/7) - 803(9/92) های با موارد پایین مرگ مادراستان
 70(8/7) 37(2/4) 784(0/88) 73(2/8) 2(2/0) 816(6/91) های با موارد متوسط مرگ مادراستان
 93(0/9) 15(5/1) 925(5/89) 100(7/9) - 933(3/90) های با موارد باالی مرگ مادراستان

 219(9/7) 78(8/2) 2491(3/89) 234(4/8) 2(1/0) 2552(5/91) کل
 را گزارش کردند. شکایت شایعدهد، بروز همسرآزاری بسیار نادر و حدود سه درصد مادران عالئمی از نشان می 11همانطور که جدول 

 
 
 گیری عالئم حیاتی مادران اندازه -د

وبت مراقبت پس از زایمان، وزن و نکنندگان خدمات سطح اول شبکه موظفند در هر کدام از سه بر اساس برنامه کشوری مادری ایمن، ارائه
درصد( دارای  7/95نفر ) 2669مادر،  2788دهد که از بین نتایج ارزیابی این بخش نشان میگیری و ثبت نمایند. عالئم حیاتی مادر را اندازه

گیری عالئم حیاتی نتایج اندازه 12-16جدول دو عالئم غیرطبیعی را داشتند،  گاهیک و درصد( ی 3/4نفر ) 119عالنم طبیعی حیاتی بودند، 
 دهد.مادران را بر حسب محل سکونت و مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران نشان می

 
 های پس از زایمان در مراقبتساکن مناطق شهری گیری عالئم حیاتی مادران : میانگین دفعات اندازه12جدول 

 حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادرانبر 
 گیری دفعات اندازه

 مورد بررسی مناطق
خون  فشار

 خوابیده
خون  فشار

 تنفس درجه حرارت نبض نشسته نبض خوابیده نشسته

 0/2±0/1 8/1±1/1 8/1±1/1 7/0±1/1 8/1±1/1 8/0±2/1 های با موارد پایین مرگ مادراستان
 8/1±9/0 7/1±0/1 7/1±9/0 2/0±6/0 7/1±9/0 2/0±6/0 مادرهای با موارد متوسط مرگ استان
 7/1±1/1 6/1±1/1 7/1±0/1 5/0±0/1 7/1±0/1 5/0±0/1 های با موارد باالی مرگ مادراستان

 8/1±0/1 7/1±1/1 7/1±0/1 5/0±9/0 7/1±0/1 5/0±9/0 کل
P-Value 001/0 170/0 001/0 152/0 002/0 001/0 

 خوابیدهو نبض خون  فشارگیری شده مربوط به تنفس و کمترین هم به ترین عالئم اندازهدهد، فراوانینشان می 12همانطور که جدول 
 دار وجود داشت.مورد تفاوت معنی 4گیری شده در اختصاص دارد. بین مناطق مورد بررسی و کمیت موارد اندازه
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 های پس از زایمان مادران ساکن مناطق روستایی در مراقبتگیری عالئم حیاتی : میانگین دفعات اندازه13جدول 
 بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران

 گیری دفعات اندازه
 مناطق مورد بررسی

خون  فشار
 خوابیده

خون  فشار
 تنفس درجه حرارت نبض نشسته نبض خوابیده نشسته

 4/2±9/0 1/2±1/1 3/2±0/1 6/0±1/1 4/2±8/0 7/0±1/1 های با موارد پایین مرگ مادراستان
 3/2±8/0 4/2±7/0 3/2±8/0 6/0±0/1 3/2±8/0 6/0±0/1 های با موارد متوسط مرگ مادراستان
 7/2±6/0 6/2±8/0 5/2±0/1 7/0±2/1 5/2±9/0 7/0±2/1 های با موارد باالی مرگ مادراستان

 5/2±8/0 4/2±9/0 3/2±9/0 6/0±1/1 4/2±8/0 7/0±1/1 کل
P-Value 440/0 001/0 205/0 001/0 001/0 001/0 

 خون خوابیده فشارترین هم به گیری شده مربوط به تنفس و کماندازهحیاتی ترین عالئم فراواندهد، نشان می 13همانطور که جدول 
 دار وجود داشت.مورد تفاوت معنی 4گیری شده در اختصاص دارد. بین مناطق مورد بررسی و کمیت موارد اندازه

 
 های پس از زایمان : وضعیت فشار خون سیستولی مادران در مراقبت14جدول 

 بر حسب محل سکونت و مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران
  سیستولی وضعیت فشارخون

 
 مورد بررسی مناطق

 مناطق روستایی مناطق شهری

میانگین و  حداکثر حداقل
 انحراف معیار

فشارخون 
میانگین و  حداکثر حداقل 140<=

 انحراف معیار
 فشارخون

=>140 
 - 4/98±4/8 130 70 1(2/0) 6/100±2/8 150 80 های با موارد پایین مرگ مادراستان
 1(3/0) 3/101±5/8 140 80 - 9/101±4/8 130 75 های با موارد متوسط مرگ مادراستان
 1(2/0) 8/101±6/9 150 80 1(2/0) 6/102±6/9 140 67 های با موارد باالی مرگ مادراستان

 2(2/0) 6/100±5/8 150 70 2(2/0) 7/101±8/8 150 67 کل
 متر جیوه و موارد پرفشاری خون بسیار نادر بود. میلی 150گزارش شده سیستولیک خون  فشاردهد، حداکثر نشان می 14همانطور که جدول 

 
 

 های پس از زایمان : وضعیت فشار خون دیاستولی مادران در مراقبت15جدول 
 بر حسب محل سکونت و مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران

 دیاستولی وضعیت فشارخون           
 

 مورد بررسی مناطق

 مناطق روستایی مناطق شهری

میانگین و  حداکثر حداقل
 انحراف معیار

فشارخون 
میانگین و  حداکثر حداقل 90<=

 انحراف معیار
 فشارخون

=>90 
 2(5/0) 2/61±0/8 90 40 - 2/64±5/7 87 50 با موارد پایین مرگ مادرهای استان
 1(3/0) 8/63±7/6 90 50 4(8/0) 1/64±7/7 100 40 های با موارد متوسط مرگ مادراستان
 3(6/0) 9/63±5/6 95 50 6(1/1) 5/65±1/8 105 30 های با موارد باالی مرگ مادراستان

 6(5/0) 0/63±2/7 95 40 10(7/0) 6/64±8/7 105 30 کل
و موارد پرفشاری خون بسیار نادر متر جیوه گزارش شده میلی 105 ،دیاستولیکخون  فشاردهد، حداکثر نشان می 15همانطور که جدول 

 بود. 
 



 های دوران بارداری و پس از زایمانارزیابی مراقبت 100
 

 
 
 

 های پس از زایمان : فراوانی موارد غیرطبیعی عالئم حیاتی مادران در مراقبت16جدول 
 جغرافیایی خطر مرگ مادرانبر حسب محل سکونت و مناطق 

 وضعیت عالئم حیاتی                  
 

 مورد بررسی مناطق

 مناطق روستایی مناطق شهری
درجه حرارت  

 و بیشتر  38
نبض بیشتر از 

100 
بیشتر از  تنفس

20 
درجه حرارت  

 و بیشتر 38
نبض بیشتر 

 100از 
 تنفس
 20بیشتر از 

 25(2/6) - 5(2/1) 12(1/3) 1(2/0) 1(3/0) های با موارد پایین مرگ مادراستان
 18(0/5) 2(5/0) - 8(7/1) 2(4/0) 4(9/0) های با موارد متوسط مرگ مادراستان
 3(6/0) 3(6/0) - 9(0/2) 10(1/2) 5(2/1) های با موارد باالی مرگ مادراستان

 46(8/3) 5(5/0) 5(5/0) 29(2/2) 13(0/1) 10(8/0) کل
 دهد، بروز تب و نبض غیرطبیعی کمتر از یک درصد و تنفس غیرطبیعی حدود سه درصد بود. نشان می 16همانطور که جدول 

 
 
 مادران بالینی معاینات  -د

و پس از زایمان قرار  ، زایمانکه سالمت بعضی از اعضای بدن مادران تحت تاثیر تغییرات فیزیولوژیک طول دوره بارداریبا توجه به این
ها ضروری خواهد بود. بر ها ممکن است نشانه آسیب و عالئم بروز بیماری جسمی باشد، ارزیابی سالمت آنظاهری آن گیرند و تغییراتمی

ها را در هر سه ها، اندامکنندگان خدمات بارداری موظفند سالمت چشم، پستان، شکم، محل بخیهاساس برنامه کشوری مادری ایمن، ارائه
آن را ثبت و در صورت  سوم پس از زایمان ارزیابی و نتایجمت دهان و دندان را در مراقبت نوبت نوبت مراقبت پس از زایمان و سال

کدام از درصد( هیچ 2/89نفر ) 2488مادر،  2788دهد که از بین نتایج ارزیابی این بخش نشان میشناسایی موارد غیرطبیعی اقدام نمایند. 
 5/1)نفر  42را داشتند و جسمانی مورد بررسی  9 فقط یک مورد غیرطبیعی از درصد( 3/9نفر ) 258را نداشتند،  غیرطبیعی جسمانیعالئم 
 دهند.مادران را نشان میجسمانی یا فیزیکی نتایج معاینات  21تا  17جدولرا داشتند، غیرطبیعی جسمانی بیش از یک عالئم درصد( 

 
 ز زایمانهای پس ا: نتایج ارزیابی سالمت جسمانی مادران در مراقبت17جدول 

 بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران 
 نوع عارضه

 مورد بررسی مناطق
 پوسیدگی دندان چشم )رنگ پریدگی شدید(

 نامشخص داشتند نداشتند نامشخص غیرطبیعی طبیعی
 113(1/13) 40(6/4) 711(3/82) 64(4/7) 10(3/1) 790(3/91) های با موارد پایین مرگ مادراستان
 112(6/12) 83(3/9) 696(1/78) 79(9/8) 8(9/0) 804(2/90) با موارد متوسط مرگ مادر هایاستان
 195(9/18) 94(1/9) 744(0/72) 101(8/9) 7(7/0) 925(5/89) های با موارد باالی مرگ مادراستان

 420(1/15) 217(8/7) 2151(1/77) 244(8/8) 25(9/0) 2519(3/90) کل
 درصد بود. 8حدود  پوسیدگی دنداندهد، بروز رنگ پریدگی شدید کمتر از یک درصد و نشان می 17همانطور که جدول 
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 های پس از زایمان : نتایج ارزیابی سالمت جسمانی مادران در مراقبت18جدول 
 بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران

 نوع عارضه
 مورد بررسی مناطق

 التهاب لثه جرم دندان
 نامشخص داشتند نداشتند نامشخص داشتند نداشتند

 110(7/12) 16(8/1) 738(5/85) 109(6/12) 8(9/0) 747(5/86) های با موارد پایین مرگ مادراستان
 116(0/13) 2(2/0) 773(8/86) 117(1/13) 8(9/0) 766(0/86) های با موارد متوسط مرگ مادراستان
 204(7/19) 5(5/0) 824(8/79) 200(4/19) 11(0/1) 822(6/79) های با موارد باالی مرگ مادراستان

 430(4/15) 23(9/0) 2335(7/83) 426(3/15) 27(0/1) 2335(7/83) کل
 داشتند. التهاب لثهو  جرم دنداندهد، حدود یک درصد مادران مشکل نشان می 18همانطور که جدول 

 
 

 های پس از زایمان : نتایج ارزیابی سالمت جسمانی مادران در مراقبت19جدول 
 بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران

 نوع عارضه
 مورد بررسی مناطق

 )آبسه، ماستیت، احتقان، شقاق(پستان / آبسهعفونت دندان
 نامشخص غیرطبیعی طبیعی نامشخص داشتند نداشتند

 73(4/8) 7(8/0) 784(8/90) 111(8/12) 4(5/0) 749(7/86) های با موارد پایین مرگ مادراستان
 80(0/9) 17(9/1) 794(1/89) 117(1/13) 2(2/0) 772(7/86) های با موارد متوسط مرگ مادراستان
 113(9/10) 10(0/1) 910(1/88) 205(8/19) 3(3/0) 825(9/69) های با موارد باالی مرگ مادراستان

 266(5/9) 34(2/1) 2488(3/89) 433(5/15) 9(4/0) 2346(1/84) کل
یا آبسه و بیش از یک درصد مشکلی از پستان  عفونت دندانیک درصد مادران مشکل از دهد، کمتر نشان می 19همانطور که جدول 

 داشتند.
 

 های پس از زایمان : نتایج ارزیابی سالمت جسمانی مادران در مراقبت20جدول 
 بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران

 نوع عارضه
 مورد بررسی مناطق

 هامحل بخیه )بزرگی رحم( شکم
 نامشخص غیرطبیعی طبیعی نامشخص غیرطبیعی طبیعی

 69(0/8) 10(1/1) 785(9/90) 75(7/8) 4(4/0) 785(9/90) های با موارد پایین مرگ مادراستان
 78(8/8) 11(2/1) 802(0/90) 80(0/9) 7(8/0) 804(2/90) های با موارد متوسط مرگ مادراستان
 110(6/10) 7(7/0) 916(7/88) 109(6/10) 3(3/0) 921(1/89) های با موارد باالی مرگ مادراستان

 257(2/9) 28(1/1) 2503(7/89) 264(5/9) 14(5/0) 2510(0/90) کل
 داشتند. هامحل بخیهدهد، کمتر یک درصد مادران مشکل بزرگی رحم و بیش از یک درصد مشکلی در نشان می 20همانطور که جدول 
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 های پس از زایمان : نتایج ارزیابی سالمت جسمانی مادران در مراقبت21جدول 
 بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران

 نوع عارضه
 مورد بررسی مناطق

 تاریخ بعدی مراقبتو ذکر تعیین  )ورم یک طرفه ساق و ران( هااندام

ذکر عدم  دو بار و بیشتر یکبار نامشخص غیرطبیعی طبیعی
 تاریخ

 484(0/56) 249(8/28) 131(2/15) 63(3/7) 2(2/0) 799(5/92) های با موارد پایین مرگ مادراستان
های با موارد متوسط مرگ استان

 مادر
(5/91)815 (5/0)5 (0/8)71 (0/27)241 (0/28)249 (0/45)401 

 281(2/27) 497(1/48) 255(7/24) 110(6/10) 2(2/0) 921(2/89) های با موارد باالی مرگ مادراستان
 1166(8/41) 995(7/35) 627(5/22) 244(8/8) 9(3/0) 2535(9/90) کل

دهندگان خدمات پس از زایمان، درصد ارائه 50یک درصد مادران ورم یک طرفه ساق و ران داشتند. حدود از دهد کمتر نشان می 21جدول 
 تاریخ مراجعه بعدی مادران را ثبت نکردند.

 
 هانتایج کل ارزیابی -ه

روزگی طی یک تا حداکثر سه  60روزگی و حتی بعد از  60های مادران در دوره پس از زایمان از روز اول تا ارزیابی کهوجه به اینتبا 
نشان کلی یا جمع هر سه بخش های شناسایی عالئم خطر، ارزیابی عالئم حیاتی و معاینات جسمانی انجام گرفت، نتایج مراقبت در بخش

درصد( فقط با یکی از مشکالت  4/22نفر ) 653درصد( با هیچ مشکلی مواجه نشدند،  2/68نفر ) 1901مادر،  2788دهد که از بین می
 دو مشکل مواجه شدند.بیش از با درصد(  5/2نفر ) 70درصد( با دو مشکل و  9/5نفر ) 164مرتبط با زایمان و پس از زایمان مواجه شدند، 

بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران را ( های مادران )عالئم خطر، عالئم حیاتی و معاینات جسمانیج کل ارزیابینتای 22جدول 
 .دهدنشان می

 
 های پس از زایمان در مراقبتفراوانی و میانگین مشکالت و عالئم غیرطبیعی مادران  :22

 بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران
 میانگین مشکالتفراوانی و 

 
 مناطق مورد بررسی

فاقد مشکل 
یا عالئم 
 غیرطبیعی

مواجه با 
 یک مشکل

مواجه با 
 دو مشکل

مواجه با 
سه 

 مشکل

مواجه با 
بیش از 

سه 
 مشکل

کل 
مادران 
مورد 
 بررسی

میانگین 
مشکالت 
یا عالئم 
 غیرطبیعی

 53/0±9/0 864 9(9/0) 22(5/2) 69(0/8) 214(8/24) 551(8/63) های با موارد پایین مرگ مادراستان
 42/0±8/0 891 9(0/1) 9(0/1) 53(9/5) 193(7/21) 627(4/70) های با موارد متوسط مرگ مادراستان
 40/0±8/0 1033 5(5/0) 17(6/1) 42(1/4) 246(8/23) 723(0/70) های با موارد باالی مرگ مادراستان

 44/0±8/0 2788 22(7/0) 48(7/1) 164(9/5) 653(4/23) 1901(2/68) کل
از مناطق کم خطر به مناطق پرخطر کاهش شده دهد میانگین مشکالت و عالئم غیرطبیعی شناسایی نشان می 22همانطور که جدول 

 .(P=007/0دار وجود داشت )داشت. بین مناطق مورد بررسی و فراوانی مشکالت و عالئم غیرطبیعی مادران تفاوت معنی
 
 

 103     های پس از زایمانفصل هشتم: کمیت و کیفیت مراقبت
 

 
 آموزشی و حمایتیاقدامات  -و

شان آموزش مستمر موضوعات مرتبط و تجویز مستمر یکی از راهکارهای موثر و تجربه شده حفظ سالمت مادران زایمان کرده و نوزادان
کنندگان خدمات فرصت دارند در هر کدام از سه نوبت مراقبت معمول های دارویی است. بر اساس برنامه کشوری مادری ایمن، ارائهمکمل
تغذیه و ، شکایات شایع، عالئم خطرجنسی، بهداشت دهان و دندان،  بهداشت روان، بهداشت، بهداشت فردیاز زایمان در خصوص پس 

و عالئم خطر نوزاد، زمان مناسب برای بارداری بعدی آموزش دهند و  نوزاداز مراقبت های دارویی، شیردهی، مشکالت و تداوم آن، مکمل
کنندگان خدمات میزان اقدامات آموزشی و حمایتی ارائه 26تا  23را تجویز نمایند. جدول مولتی ویتامینو  در هر نوبت مراقبت قرص آهن

 دهند.پس از زایمان را نشان می
 
 

 های پس از زایمان در مراقبتساکن مناطق شهری : میانگین موارد آموزش یا توصیه شده به مادران 23جدول 
 مادرانبر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ 

 موضوعات آموزشی 
 مورد بررسی مناطق

بهداشت 
 فردی

بهداشت 
 روان

بهداشت 
 جنسی

 بهداشت دهان
 و دندان

شکایت  عالئم خطر
 شایع

 7/1±2/1 7/1±2/1 7/1±2/1 7/1±2/1 7/1±2/1 8/1±1/1 های با موارد پایین مرگ مادراستان
 7/1±0/1 7/1±0/1 7/1±0/1 7/1±0/1 7/1±0/1 7/1±9/0 های با موارد متوسط مرگ مادراستان
 7/1±0/1 7/1±0/1 7/1±0/1 6/1±0/1 6/1±0/1 7/1±0/1 های با موارد باالی مرگ مادراستان

 7/1±0/1 7/1±0/1 7/1±0/1 6/1±0/1 6/1±0/1 7/1±0/1 کل
P-Value 146/0 471/0 554/0 652/0 614/0 643/0 

خدمات پس از زایمان در خصوص موضوعات ضروری مرتبط با سالمت مادران و دهد میزان آموزش ارائه دهندگان نشان می 23جدول 
دار معنیتفاوت کدام از موضوعات آموزشی های معمول بود. بین مناطق مورد بررسی و کمیت آموزش در هیچنوزادان بیش از نصف مراقبت

 داشت.نوجود 
 

 های پس از زایمان مناطق روستایی در مراقبت: میانگین موارد آموزش یا توصیه شده به مادران ساکن 24جدول 
 بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران

 موضوعات آموزشی 
 مناطق مورد بررسی

بهداشت 
 فردی

بهداشت 
 روان

بهداشت 
 جنسی

 بهداشت دهان
 و دندان

شکایت  عالئم خطر
 شایع

 3/2±9/0 3/2±9/0 3/2±9/0 3/2±0/1 3/2±0/1 3/2±9/0 های با موارد پایین مرگ مادراستان
 4/2±7/0 4/2±7/0 4/2±7/0 4/2±7/0 4/2±7/0 4/2±6/0 های با موارد متوسط مرگ مادراستان
 6/2±8/0 6/2±8/0 6/2±8/0 6/2±8/0 6/2±8/0 6/2±7/0 های با موارد باالی مرگ مادراستان

 4/2±8/0 4/2±8/0 4/2±8/0 4/2±8/0 4/2±8/0 5/2±8/0 کل
P-Value 001/0 001/0 001/0 001/0 001/0 001/0 

دهد میزان آموزش ارائه دهندگان خدمات پس از زایمان در خصوص موضوعات ضروری مرتبط با سالمت مادران و نشان می 24جدول 
دار وجود های معمول بود. بین مناطق مورد بررسی و کمیت آموزش در کلیه موضوعات آموزشی تفاوت معنینوزادان نزدیک به مراقبت

 داشت.
 .(P=001/0دار وجود داشت )بین نوع مراکز بهداشتی درمانی )شهری و روستایی( و کمیت آموزش در کلیه موضوعات آموزشی تفاوت معنی
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 های پس از زایمان در مراقبتساکن مناطق شهری به مادران  های داروییمکملتجویز  و: میانگین موارد آموزش 25جدول 
 خطر مرگ مادران بر حسب مناطق جغرافیایی

 هاموضوعات آموزشی و مکمل
 

 مورد بررسی مناطق

و  تغذیه
های مکمل

 دارویی
و  شیردهی

 تداوم آن
مراقبت از 

 نوزاد
زمان مناسب 
تجویز مولتی  تجویز آهن بارداری بعدی

 ویتامین
 3/2±7/0 3/2±7/0 3/1±3/1 7/1±2/1 8/1±1/1 7/1±1/1 های با موارد پایین مرگ مادراستان
 0/2±6/0 0/2±6/0 7/1±0/1 7/1±0/1 7/1±0/1 7/1±0/1 های با موارد متوسط مرگ مادراستان
 0/2±8/0 0/2±8/0 5/1±1/1 7/1±0/1 7/1±0/1 7/1±0/1 های با موارد باالی مرگ مادراستان

 1/2±7/0 1/2±7/0 5/1±1/1 7/1±0/1 7/1±0/1 7/1±0/1 کل
P-Value 467/0 235/0 622/0 001/0 001/0 001/0 

دهد میزان آموزش ارائه دهندگان خدمات پس از زایمان در خصوص موضوعات ضروری مرتبط با سالمت مادران و نشان می 25جدول 
در هیچ کدام های معمول و تجویز آهن فراتر از دو بار مراقبت بود. بین مناطق مورد بررسی و کمیت آموزش نوزادان بیش از نصف مراقبت

ها دار وجود نداشت. بین مناطق مورد بررسی و کمیت تجویز مکمل( تفاوت معنیبارداری بعدیبه جز زمان مناسب ی )از موضوعات آموزش
 دار وجود داشت.تفاوت معنی

 
 

 های پس از زایمان : میانگین موارد آموزش یا تجویز شده به مادران ساکن مناطق روستایی در مراقبت26جدول 
 مرگ مادران بر حسب مناطق جغرافیایی خطر

 میانگین موارد آموزش 
 

 مناطق مورد بررسی

و  تغذیه
های مکمل

 دارویی

و  شیردهی
 تداوم آن

مراقبت از 
 نوزاد

زمان مناسب 
 تجویز آهن بارداری بعدی

تجویز مولتی 
 ویتامین

 4/2±7/0 4/2±6/0 0/1±3/1 4/2±8/0 3/2±9/0 3/2±9/0 های با موارد پایین مرگ مادراستان
 4/2±6/0 4/2±6/0 5/1±3/1 4/2±7/0 4/2±7/0 4/2±7/0 با موارد متوسط مرگ مادر هایاستان
 7/2±5/0 7/2±5/0 9/0±3/1 6/2±8/0 6/2±8/0 6/2±8/0 های با موارد باالی مرگ مادراستان

 5/2±7/0 6/2±6/0 1/1±3/1 5/2±8/0 4/2±8/0 4/2±8/0 کل
P-Value 001/0 001/0 001/0 001/0 001/0 001/0 

دهد میزان آموزش ارائه دهندگان خدمات پس از زایمان در خصوص موضوعات ضروری مرتبط با سالمت مادران و نشان می 26جدول 
-های معمول بود. بین مناطق مورد بررسی و کمیت آموزش در کلیه موضوعات آموزشی و همچنین تجویز مکملنوزادان نزدیک به مراقبت

 دار وجود داشت.ها تفاوت معنی
-ها تفاوت معنیبین نوع مراکز بهداشتی درمانی )شهری و روستایی( و کمیت آموزش در کلیه موضوعات آموزشی و همچنین تجویز مکمل

 .(P=001/0دار وجود داشت )
از بخش یک( در قسمت  3فصل  15 -16مثبت و نتایج آزمایش کومبس )جدول  RHمنفی با همسر  RHمادر  167با توجه به *** 

 ریق آمپول رگام، هیچ موردی از تزریق آمپول رگام در طول پس از زایمان ثبت نبود.تاریخ تز
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 های پس از زایمان : فراوانی تهیه پاپ اسمیر و دفعات پسخوراند و مراقبت ویژه به مادران در مراقبت27جدول 

 بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران
 پاپ اسمیر و پسخوراند 

 مورد بررسی مناطق
بدون مراقبت  تهیه پاپ اسمیر

میانگین و  بار 3بیش از  بار 1-3 ویژه
 ناسالم سالم انحراف معیار

 0/1±2/1 27(1/3) 419(5/48) 418(4/48) 1(8/4) 20(2/95) های با موارد پایین مرگ مادراستان
 5/1±4/1 56(3/6) 586(8/65) 249(9/27) 3(0/50) 3(0/50) های با موارد متوسط مرگ مادراستان
 0/1±3/1 43(2/4) 481(6/46) 509(2/49) - - های با موارد باالی مرگ مادراستان

 1/1±3/1 126(5/4) 1486(4/53) 1176(2/42) 4(8/14) 23(2/85) کل
درصد مادران ذکری از پسخوراند و  40دهد میزان تهیه پاپ اسمیر نادر بود. در پرونده بهداشتی بیش از نشان می 27همانطور که جدول 

 .(P=001/0) دار وجود داشتتفاوت معنیمراقبت ویژه  یاپسخوراند مراقبت ویژه نشده بود. بین مناطق مورد بررسی و کمیت 
 

 تفسیر نتایج
سه نوبت  هر، تر از نصف مادرانکمدرصد از مادران حداقل یک نوبت از سه نوبت و  93حدود دهد های این مطالعه نشان مییافته

که این میزان بار بود. از این 2/2پس از زایمان  فراوانی فوق میانگین مراقبتاحتساب با که  را دریافت نمودند معمول پس از زایمان مراقبت
 هرمادران درصد  42زاده در مطالعه حاجی در داخل کشور یافت نشد که مورد مقایسه قرار گیرد ایمطالعات مشابه یا نه؟ باشدمناسب می

درصد مادران دو مراقبت از سه مراقبت را دریافت نمودند که نسبت به مطالعه حاضر میزان  38سه نوبت مراقبت معمول پس از زایمان و 
-مراقبت که متوسط تعداد یک مطالعه انجام شده در اسکاتلندبا . اما در مقایسه (17دهد)می زایمان را نشانهای پس از تری از مراقبتکم

( خیلی کمتر است. عدم دریافت همه سه نوبت مراقبت معمول پس از زایمان توسط بیش از 18بار گزارش نمود) 7/5زایمان را  از پس های
-ها را زیاد میدبا استاندار موحودوضعیت شکاف بین ها شود چرا که مراقبت تواند تا حدود زیادی باعث کاهش کیفیتدرصد مادران می 50

مراقبت درصد همین میزان  40تنها حدود ترین پوشش مراقبت مربوط به مراقبت نوبت اول بود و نماید. در این مطالعه مشخص گردید کم
سالمت بپذیرند که عوارض زایمانی در روزهای اول دهندگان خدمات اگر ارائهیا در موعد مقرر انجام گرفت.  روز اول پس از زایمان 1-3در 

طبیعی وقت این میزان مراقبت نوبت اول و در موعد مقرر را کافی نخواهند دانست. ، آناستتر تر و هم خطرناکپس از زایمان هم شایع
ارائه خدمات مورد نیاز  تر،شاید راهکار موثر ا نکردراقبت نوبت اول افزایش پیدپوشش م ،های الزماست اگر با مداخالت آموزشی و پیگیری

دهد که حدود یک تری مواجه خواهد شد. این مطالعه نشان میبا موانع کماین راهکار در مناطق روستایی  اجرایدر منزل باشد که احتماال 
شده انجام گرفت که این میزان مغایر با درصد مراقبت نوبت سوم در خارج از محدوده زمانی تعیین  50سوم مراقبت نوبت دوم و بیش از 

و  شودباشد. برای ارائه مراقبت به موقع و رعایت استاندارد زمانی آن الزم است نظام پیگیری تقویت حفظ کیفیت و یا رعایت استانداردها می
  صل گردد.از انحرافات زمانی حا های الزم در پیشگیریهای رابطین بهداشتی، موفقیتبا توسعه مشارکتهمچنین 

داری بیش از مناطق شهری است. یکی از دهد که میزان مراقبت در مناطق روستایی بطور معنیهای پژوهش حاضر نشان مییافته
کارکنان بهداشتی خصوصا بهورزان با خانوارهای تر تواند بخاطر ارتباطات قویدالیل باالتر بودن میزان مراقبت در مناطق روستایی می

 در مناطق روستایی باشد. فعال گیری تحت پوشش و پی
تر بودن سزارین داری بیش از مناطق روستایی است. پاییندر مناطق شهری بطور معنی میزان زایمان سزارینمطالعه حاضر نشان داد 

های ارائه شده کارکنان بهداشتی شاغل در مناطق روستایی باشد و آموزش اثربخشی باالتردر مناطق روستایی ممکن است به دلیل کمیت و 
 دارند. زایمان سزارین برای انجامتری باشد که پذیرش کممربوط زنان روستایی  حفظ فرهنگ سنتییا ممکن است به سطح تحصیالت و 

حداقل یک مورد غیرطبیعی درصد  4دود ح، یک عالمت خطرحداقل درصد مادران  12دهد که حدود های این مطالعه نشان مییافته
درصد مادران حداقل با یکی از مشکالت  32ها حدود در کل ارزیابی داشتند.جسمانی یک مشکل درصد حداقل  11حدود  و عالئم حیاتیاز 

-عات داخل کشور نشان میهای فوق در مقایسه با بعضی مطالیا عالئم غیرطبیعی مرتبط با زایمان یا دوره پس از زایمان مواجه شدند. یافته
دهد که احتماال خیلی از مشکالت مرتبط با زایمان یا دوره پس از زایمان به دقت شناسایی و ثبت نشدند. در مطالعه روحی و همکاران از 

 التمشکدرصد  29درصد حداقل یکی از مشکالت مرتبط با زایمان، حدود  91مادر مورد بررسی در شهرستان مهاباد، بیش از  306بین 



 های دوران بارداری و پس از زایمانارزیابی مراقبت 106
 

را گزارش  هابخیه محل عفونتدرصد  7، حدود طبیعیرغی خونریزیدرصد  9، بیش از حد از بیش اندوه و غمدرصد  15، حدود پستانی
 از بیش اندوه و غمدرصد اختالل روانی )معادل  1/0، پستانی مشکالتدرصد  2با حدود . این مطالعه در مقایسه با مطالعه فوق (19)نمودند

( فقط هابخیه محل عفونتها )معادل بینی، حدود یک درصد غیرطبیعی بودن محل بخیهو لکه طبیعیرغی خونریزیدرصد  23(، بیش از حد
 دهد. بیشتر نشان میرا  طبیعیرغی خونریزیموارد 

 گرفت نتایج نشان داد میزانماه بعد از زایمان در شهرستان دزفول مورد بررسی قرار  2مادر  200در مطالعه رادمهر و همکاران که 
غیرطبیعی  درصد، خونریزی 8/24ها بخیه محل عفونت ترتیب به درصد بود که 6/54زایمان  از بعد هفته 6 طی در سالمتی مشکالت بروز

(. 20)درصد مادران به پرفشاری خون مبتال بودند  8/1درصد گزارش شد.  1/10ادراری  دستگاه درصد، عفونت 8/13درصد، کمردرد  8/13
 در مادران هایناراحتی ترینآمریکا بیش در انجام گرفته مطالعه در در مطالعه حاضر میزان پرفشاری خون حدود نصف مطالعه رادمهر بود.

 3دهد که تنها های این مطالعه نشان مییافته(. 21بوده است ) هابخیه مشکالت و هموروئید و یبوست ترشحات واژینال، نفاس، دوران
خوابی، مادران شکایت شایع داشتند. اما اگر بر اساس مطالعات دیگران مشکالتی مثل یبوست، درد ستون فقرات یا کمر درد، کمدرصد 

درصد هم برسد  80یا مورد بررسی قرار گیرد، شاید این میزان به بیش از و خستگی و دیگر موارد مشابه در گروه مشکالت شایع سئوال 
(21-19 .) 

 پژوهش دردر مطالعات دیگر کشورها عمدتا بیش از مطالعه حاضر بوده است. دوره پس از زایمان در میزان مشکالت مادران 
Glanzner  حداقل یکی  زایمان از بعد هفته 8 تا مادراندرصد  87و  زایمان از بعد اول روز 13 در اسکاتلندی مادران درصد 85و همکاران

(. 22درصد بود ) 50هفته پس از زایمان در بنگالدش  6میزان عوارض مادران در طول  (.18) کردند تجربه را مرتبط با زایمان مشکالتاز 
درصد مادران حداقل به یکی از عوارض پس از زایمان  23مادر انجام گرفت،  3600ای که در جنوب هندوستان با مصاحبه در یک مطالعه

 (.23مبتال شدند )
دار بین میزان کل عوارض، عالئم خطر و موارد غیرطبیعی با مناطق مورد بررسی بود حاضر تفاوت معنیهای مطالعه یکی از یافته

( که برخالف انتظار الگوی مرگ و میر مادران، مناطق پرخطر مشکالت کمتری داشتند. این تفاوت ممکن است به کیفیت 22)جدول 
 .خواهد بودمناطق پرخطر ن هایدهنده واقعیتها وابسته باشد و احتماال نشانمراقبت

ایمن  یبرنامه کشوری مادرهای بعد از زایمان با استانداردهای توان نتیجه گرفت که میزان مراقبتاز نتایج مطالعه این فصل می
گرفت، درصد  در خارج از محدوده زمانی توصیه شده انجامبا تاخیر یا تعجیل  هاای از مراقبتفاصله نسبتا زیادی دارد. درصد قابل مالحظه

)ستون  ثبت نشددر پرونده بهداشتی ای از مادران مورد ارزیابی قرار نگرفتند و اگر مورد ارزیابی قرار گرفتند، نتایج آن قابل مالحظه
 2با توجه به نتایج مطالعات دیگران و همچنین نظرسنجی از مادران )در خصوص همسرآزاری در فصل . نامشخص بسیاری از جداول(

 گرددپیشنهاد میگیرد و از کیفیت الزم برخوردار نیست. ها با دقت ناکافی انجام میها خصوصا ارزیابیرسد مراقبته نظر میب (2بخش 
ستون فقرات، درد لگن هم اضافه گردد. در  یا، درد کمر درد، در قسمت بررسی های ضمن خدمتضمن انعکاس نتایج فوق در آموزش

گان خدمات دهندهئتا مورد توجه ارا ذکر گردد و سایر موارد مشابه یبوست ،خوابی، خستگیقسمت بررسی شکایات شایع مواردی مثل کم
 .سالمت قرار گیرد
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 مقدمه
 29ترين ابعاد وجودي هر فرد بوده و تأمين آن بر اساس اصل به اينكه سالمت جسمي، رواني، معنوي و اجتماعي از مهم توجها ب

بر اين اساس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خود را  ،ترين تعهدات حاكميت در جمهوري اسالمي ايران استقانون اساسي از مهم
بپذيرند خدمات سالمت  دهندگاناگر همه مديران، مجريان و ارائهداند.  براي آحاد جامعه مسئول مي در قبال ارائه مطلوب خدمات سالمت

 ف،ي صداقت، انصا بر پايه، دات فرهنگي و مذهبيها، اعتقا شايسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزشكه ارائه خدمات سالمت بايد 
گيرنده خدمات باشد، ترين زمان ممكن و با احترام به وقت  در سريع ز،بر اساس دانش رو ،فارغ از هرگونه تبعيض ،ادب و همراه با مهرباني

نظام سالمت به همين خاطر . اي از گيرندگان خدمات به عنوان يک ضرورت مهم غيرقابل اجتناب خواهد بودآن وقت نظرسنجي دوره
ي خدمات سالمت، بايد  كنندگان خدمات سالمت است. مراكز ارائهكارآمد نيازمند مشاركت فعاالنه و تعامل مناسب ميان گيرندگان و ارائه

اعضاي تيم د. نكنندگان باش ي آنان، پزشكان و ساير مراقبت هاي گيرنده خدمت، خانواده نهادي براي درك و احترام به حقوق و مسئوليت
سئوليت سالمت مستقر در مراكز بهداشتي درماني سطح اول نظام شبكه شامل پزشكان، كارشناسان، كاردان، بهورزان و ساير كاركنان م

چارچوب خدمت بـه خانواده در قلمرو پيشگيري از بيماريها، تشخيص، در  راهاي بهداشتي درماني مراقبت ند كهاي و شغلي دارحرفه
كه حل بسياري از مشكالت سالمت ريشه در امور خانواده و جامعه دارد، ارائه نمايند. بنابراين با درك اينبهبود كيفيت زندگي  و  درمــان

 و متمركز و يا منحصر گردد. تامين سالمت مادران تواند در فضاي فيزيكي و محوطه مراكز بهداشتي درمانيارائه خدمات سالمت نمي
باشد. بر اساس اهميت توجه به سالمت مي اعضاي خانوادهمناسب مشاركت درك صحيح و كه به شدت وابسته به  نوزادان از اموري است

دهنده خدمات سالمت، مسائل مرتبط با نمايد كه نظرسنجي از مادران عالوه بر توجه به واحدهاي ارائهمادران در محور خانواده ضرورت مي
از عوامل  و بعضيرضايتمندي ميزان سنجش  با نظرسنجي از مادران به منظوراين بخش مطالعه لذا  هم مورد توجه قرار گيرد. امور خانواده

 گرفت. تاثيرگذار در سالمت مادران و نوزادان انجام
 

 روش انجام کار
باروري بودند زنان سنين جامعه پژوهش  انجام گرفت. 1394د كه به صورت مقطعي در پاييز تحليلي بو -اين مطالعه از نوع توصيفي

بهداشتي درماني شهري و روستايي مركز  24 استان منتخب 6در هر كدام از  كه دقيقا همانند روش كار توضيح داده شده بخش اول مطالعه،
بر  منتخب مراكز بهداشتي درماني كاركنان بهداشتيشدند.  تعيينبه صورت تصادفي  به تناسب توزيع جغرافيايي جمعيتبخش دولتي ايران 

كه از دو تا حداكثر شش ماه قبل از مطالعه زايمان نموده و در طول دوره بارداري حداقل با يكبار مادران بارداري دفتر مراقبتي كليه  اساس
پرسشگران بر . را در روزهاي تعيين شده جهت مراجعه به مركز دعوت كردندبودند  منتخب مراكز بهداشتي درمانيويزيت تحت پوشش 

 مي به مراكز بهداشتي درماني منتخب عزيمت و كليه مادران حاضر كه داراي شرايط الزم بودند را مورد بررسي قرار دادند. اساس برنامه تنظي
مندي مادران با سئوال، رضايت 15با  ساخته حاوي پنج بخش شامل متغيرهاي دموگرافيکپرسشنامه محققها آوري دادهابزار جمع

به شكل صوري و آن سئوال بوده كه روايي  6و بروز حاملگي ناخواسته با  سئوال 17مشاركت مردان با  سئوال، 4سئوال، همسرآزاري با  19
درصد  89به ميزان نفر از كارشناسان با تجربه و پايايي آن با آزمون كرونباخ  6نفز از اعضاي هيات علمي و  4 و اعمال نظر با نظرخواهي

دقيقه در خصوص هدف مطالعه، چارچوب پرسشنامه و چگونگي تكميل آن  5تا  3دران به مدت مورد تائيد قرار گرفت. براي هر كدام از ما
شود و بعد از اخذ كه پرسشنامه در اختيار كاركنان مركز يا ساير افراد آشنا قرار داده نميبا اطمينان دادن به مادران از اينتوضيح داده شد. 

مادراني كه باسواد بودند پرسشنامه را به صورت خودايفا تكميل ران قرار داده شد. رضايت شفاهي پرسشنامه جهت تكميل در اختيار ماد
 مصاحبه حضوري تكميل گرديد.  از طريقنمودند، مادراني كه سواد خواندن و نوشتن را نداشتند پرسشنامه 

در  ، كندالز، كاي دو، آنووا و تي مستقلهاي اسپيرمن، پيرسونبا آزمونافزار اكسل شده و بعد آوري شده ابتدا وارد نرمجمعهاي داده
-فصل طبقه 4نتايج حاصله اين بخش مطالعه در  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. >05/0αي در سطح معنادار 23نسخه  SPSSافزار نرم

 شود.بندي شده ارائه ميبندي گرديد كه به تفكيک فصول طبقه
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 مقدمه

 و هازندگی و سازمان سبک محیط، عامل ارث، چهار تحت را آنها توانمی که گذارندمی تاثیر افراد جامعه سالمت در زیادی عوامل
 که هستند از عواملی آنان خدمات ارائه نحوه و درمانی بهداشتی خدمات وجود مراکز نمود. تقسیم درمانی بهداشتی خدمات دهندهارائه مراکز
 جامعه افراد سالمت گردد، تامین بهتر و بیشتر هاسازمان این فعالیت چه هر که بنحوی تاثیرگذارند، جامعه آحاد سالمت بر زیادی میزان به
یا  و اقتصادی موانع بدون و سهولت به درمانی خدمات بهداشتیتا  نمایندها تالش میشد. به همین خاطر دولت خواهد ترمطلوب نیز

احساس  هر دو خدمات دهندهارائه و گیرنده که بنحوی گیرد، جامعه قرار مختلف هایگروه دسترس در مناسب کیفیت با و جغرافیائی
گذارد،  (. رضایت گیرندگان خدمات بهداشتی درمانی و تاثیری که این نکته در کارکرد، پایداری و دوام خدمات ارائه شده می1نمایند ) رضایت
ارایه خدمات با کیفیت »ریزی و ارائه خدمات بهداشتی درمانی با توجه به رویکرد  است که به لحاظ نقش دیدگاه مراجعین در برنامه معیاری
دهند که رضایت گیرندگان خدمات بهداشتی درمانی صفتی چند بعدی و متاثر از  (. مطالعات انجام شده نشان می2ل توجه است)قاب« مطلوب

شود که  ( و این عوامل تاثیرگذار موجب می3ای )مانند وضعیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی( افراد است ) عوامل فردی و زمینه
گیری نمایند و در نتیجه  پیهای پیشگیرانه خود را ها و توصیهتر مشاورهزهای پزشکی را انجام دهند، کمتر تجویگیرندگان ناراضی کم

(. در 4دهنده خدمت را تغییر دهند) های خطر داشته باشند و با احتمال بیشتری، پزشک یا مرکز ارائهتری بر عالئم و نشانهکم کنترل
های خاصی از خدمات درمانی مطالعات مختلفی انجام گرفت که هر کدام به جنبه مندی گیرندگان خدمات بهداشتیخصوص رضایت

 پرداختند. 
های شمالی ایرران   نظام شبکه در استان 2 و 1به سطح کننده بیمه روستایی مراجعهبیمار  955از امیری و همکاران   اشرفیاندر مطالعه 

و  4±7/0، از مرکز بهداشتی درمانی 5/4±5/0نمره( از خانه بهداشت  5از کل میانگین رضایت بیماران ) که موفق به دریافت خدمات شدند،
دار و برا سرن، تعرداد     بوده است. بین رضایت کلی و میزان تحصیالت رابطره معکروس معنری    4±8/0، 2ها و متخصصان سطح از بیمارستان

هرا و   همچنرین برین میرانگین رضرایت بیمراران از بیمارسرتان      دار و  مراجعه به خانه بهداشت و مرکز بهداشتی درمانی رابطه مستقیم معنری 
بیمرار گیرنرده    11200(. پژوهشی که مفتون و همکاران با بررسری  5دار وجود داشت ) محل سکونت تفاوت معنی  و استان 2های سطح مطب

امتیراز(، از مامرا    85)از  1/70ز پزشرک  شدگان روسرتایی ا  انجام دادند، میانگین امتیاز رضایت بیمه 1388استان ایران در سال  32خدمت در 
 25)از  4/18امتیراز(، از خردمات آزمایشرگاه     25)از  17امتیاز(، از خردمات تصرویربرداری    25)از  20امتیاز(، از خدمات دارویی  40)از  5/33

لی افراد مورد بررسی در خصوص رضرایت از  امتیاز( بود و ارزیابی ک 15)از  4/12امتیاز(، از خدمات تزریق  35)از  27امتیاز(، از شرایط ارجاع 
(. نترای  تحقیرق نیرل و همکراران در مرورد      6امتیاز( بروده اسرت )   15امتیاز )از  6/12وضعیت فعلی خدمات نسبت به پیش از اجرای برنامه 

 65به عوامل محیطی ) ترین میزان رضایت به ترتیبرضایت زنان از خدمات واحد مادر و کودک در شمال غرب انگلستان نشان داد که بیش
درصد(، زمان انتظرار جهرت دریافرت     63درصد(، امکان مالقات با همراهان ) 63درصد(، آگاهی دادن در زمینه نحوه مراقبت از خود و نوزاد )

شرکالت  ترین میزان هم به مشاوره با پزشک در زمینه مدرصد( و کم 50درصد(، کیفیت غذا ) 50درصد(، امکانات و خدمات ) 9/57خدمات )
 (.7درصد( اختصاص داشت ) 40درصد( و با پرستار ) 38مادر و نوزاد )

ها جهت سنجش میزان پیشرفت و موفقیت آنها و یا شناسایی انحرافات احتمالی غیرقابل اجتناب بوده و که ارزشیابی برنامهاز آنجایی
ای از جمله برنامه کشوری مادری ایمن در راستای ارائه برنامه(، لذا ضروری است هر 8-9آید )ترین کارکردهای مدیریت به شمار میاز مهم
های موجود های دوره بارداری و پس از زایمان مورد ارزیابی و قضاوت قرار گیرد تا در صورت لزوم، اصالحات الزم اعمال و کاستیمراقبت

-باشد، این مطالعه به منظور بررسی رضایتان خدمات میکه یکی از راهکارهای ارزشیابی، نظرسنجی از گیرندگمرتفع گردد. با توجه به این
 مندی مادران از خدمات سطح اول نظام شبکه ایران انجام گرفت.

 
 هایافته

دهنده خدمات سئوال مربوط به واحد و پرسنل بهداشتی ارائه 16کننده در مطالعه در مجموع به هر کدام از مادر شرکت 2788از بین 
 65مندی کلی مادران با توجه به درصد سئواالت پاسخ دادند. میزان رضایت 2/97تا  1/95از  2پزشک متخصص سطحسئوال مربوط به  6و 

مندی کلی مادران بود. میزان رضایت 9/53±8/7مندی نمره متفاوت و میانگین میزان رضایت 24تا حداقل  65نمره سقف یا کل، از حداکثر 
بود و بین میزان  5/54±5/7، 5/54±09/8، 5/52±9/7سط و باالی مرگ و میر مادران به ترتیب در مناطق جغرافیایی موارد پایین، متو

 . (P=001/0دار وجود داشت )مندی کلی مادران و مناطق مختلف جغرافیایی ایران بر حسب مرگ و میر مادران اختالف معنیرضایت



  پس از زایمان های دوران بارداری وارزیابی مراقبت      112

 
 0/53±0/8(، نوع منزل )آپارتمانی 1/54±3/7و روستایی  3/52±3/8مندی کلی مادران و منطقه سکونت )شهری بین میزان رضایت

( و با مالکیت منزل مسکونی و برخورداری از اتومبیل سواری اختالف P<05/0دار وجود داشت )( اختالف معنی1/54±3/7و غیر آپارتمانی 
 (.P>05/0دار وجود نداشت )معنی

(، مدت زمان طی شدن بین منزل تا واحد r & 001/0>P=-132/0)مندی کلی و سطح تحصیالت مادران بین میزان رضایت
 & r=-075/0( و با مدت زمان طی شدن بین منزل تا واحد بهداشتی با وسیله نقلیه )r & 001/0>P=-091/0بهداشتی با پای پیاده  )

001/0>Pرابطه معکوس معنی )( 057/0دار و با تعداد بارداری=r & 008/0=P( تعداد زایمان ،)069/0=r & 001/0>P تعداد فرزندان ،)
 & r=062/0(، تعداد مراقبت دوره بارداری )r & 001/0>P=113/0(، تعداد مراقبت پیش از بارداری )r & 001/0>P=073/0زنده )
001/0>P( و تعداد مراقبت پس از زایمان مادران )137/0=r & 001/0>Pمندی تدار وجود داشت. بین میزان رضای( رابطه مستقیم معنی

مندی مادران را در خصوص واحد و پرسنل بهداشتی در سطح رضایت 1(. جدول P>05/0دار وجود نداشت )کلی و سن مادران رابطه معنی
 دهد. کل مناطق شهری و روستایی ایران نشان می

 
 دهنده خدمات دوران بارداری و پس از زایمان مندی مادران از واحد و پرسنل بهداشتی ارائه: سطح رضایت1جدول 

 در سطح اول نظام شبکه ایران

های مندی مادران در خصوص نحوه برخورد، کامل بودن خدمات، آموزشترین سطح رضایتدهد باالنشان می 1همانطور که جدول 
 2مندی در خصوص فاصله بین منزل تا  واحد بهداشتی بود. جدول نرین سطح رضایتهای دارویی و پایینبهداشتی، کافی بودن مکمل

مندی مادران را در خصوص واحد و پرسنل بهداشتی بر حسب میزان خطر مرگ مادر در مناطق جغرافیایی ایران میزان رضایتمیانگین 
 دهد.نشان می

 

 سطح رضایت
  موارد رضایت از

 کم خیلی کم  متوسط زیاد خیلی زیاد 
تعداد)درصد تعداد)درصد( تعداد)درصد( کل

) 
تعداد)درصذ

) 
تعداد)درصد

) 
 2711 39(4/1) 58(1/2) 658(3/24) 993(7/36) 963(5/35) نظافت و تمیزی واحد بهداشتی 

فاصله برین منرزل ترا  واحرد بهداشرتی جهرت       
 2704 113(2/4) 183(8/6) 723(7/26) 894(0/33) 791(3/29) دریافت خدمات موردنیاز

بررای   واحد بهداشتیدر  صرف شدهزمان مدت 
 2707 75(8/2) 84(1/3) 586(6/21) 970(8/35) 992(7/36) خدمات مورد نیازریافت د

)در وقت حضور بموقع و کامل پرسنل بهداشتی 
 2707 29(1/1) 70(6/2) 472(4/17) 1002(1/37) 1134(8/43) اداری(

نحوه برخورد و برقراری ارتباط پرسنل بهداشتی 
 2696 30(1/1) 52(9/1) 361(4/13) 931(6/34) 1322(0/49) )عاطفی، مودبانه و مسئوالنه بودن(

 در ارائرره دانررش و مهررارت پرسررنل بهداشررتی 
 2695 24(9/0) 49(8/1) 442(4/16) 1000(1/37) 1180(8/43) خدمات بارداری و پس از زایمان

گیررری وزن، کامررل بررودن خرردمات )انرردازه   
فشارخون، نیض و درجه حرارت، بررسری انردازه   

 رحم و شنیدن صدای قلب جنین، معاینه ....(
(6/50)1361 (7/33)907 (7/12)343 (2/2)62 (8/0)22 2695 

 کره  هایی یا راهنمایی ها میزان آموزش و توصیه
حفظ و ارتقرا  سرالمتی    جهتپرسنل بهداشتی 

 دهد می
(8/46)1262 (4/36)981 (2/14)382 (7/1)47 (9/0)24 2696 

هرای دارویری دریافرت شرده     کافی بودن مکمل
 2687 59(2/2) 65(4/2) 264(8/9) 804(9/29) 1495(7/55) ویتامینمثل قرص آهن، اسید فولیک یا مولتی

  113      مندی مادران از خدمات واحدهای سطح اول نظام شبکهفصل اول: رضایت

 
 ات دوران بارداری دهنده خدممندی مادران از واحد و پرسنل بهداشتی ارائه: ميانگين رضایت2جدول 

 مناطق جغرافيایی ایرانبر حسب ميزان خطر مرگ مادر در و پس از زایمان 

نمره  5مندی مادران در خصوص واحد و پرسنل بهداشتی )از دهد در کل کشور میانگین میزان رضایتنشان می 2جدول همانطور که 
مادران در بین مناطق مختلف ایران بر حسب میزان مندی نمره متفاوت بود. میانگین میزان رضایت 8/3تا حداقل  3/4سقف(، از حداکثر 

 (.P<05/0دار وجود داشت )مرگ مادران در کلیه موارد مورد بررسی تفاوت معنی
وده و این بق شهری بیش از مناط 2بررسی شده در جدول  مندی مادران ساکن مناطق روستایی در همه مواردمیانگین میزان رضایت

 (..P<05/0دار بود )تفاوت هم معنی
عالوه بر ارائه خدمات دوره بارداری و پس از زایمان توسط کارکنان بهداشتی )ماماها یا بهورزان(، پزشکان شاغل در مرکز بهداشتی 

درصد( اظهار نمودند که حداقل یکبار  3/89نفر از مادران ) 2409درمانی هم سهم زیادی در ارائه خدمات به مادران داشتند. در این مطالعه 
درصد( اعالم کردند که در  7/10نفر ) 290مرتبط با بارداری یا پس از زایمان را از پزشک مرکز بهداشتی درمانی دریافت نمودند و  خدمات

پزشک مرکز نداشتند. تعداد ویزیت مادران توسط پزشکان شاغل مراکز بهداشتی  نزدای طول دوره بارداری و پس از زایمان هیچ مراجعه
بار متفاوت بود. میانگین ویزیت پزشک در مناطق مختلف جغرافیایی با  5/4±7/3بار با میانگین  15بار تا حداکثر  درمانی از حداقل یک

بار بود. بین میانگین ویزیت پزشک و مناطق  2/4±2/3و  9/4±3/4، 5/4±6/3موارد مرگ و میر کم، متوسط و زیاد مادران به ترتیب 
 (. P<05/0دار وجود داشت )معنی مختلف بر حسب مرگ و میر مادران اختالف

 292درصد( مرد و برای  0/13مادر ) 306کننده درصد( زن، پزشک ویزیت 5/74مادر ) 1747کننده از نظر جنسیت، پزشک ویزیت
مندی مادران اختالف کننده و سطح رضایتدرصد( گاهی پزشک زن و گاهی پزشک مرد بودند. بین جنس پزشک ویزیت 5/12مادر دیگر )

دهنده خدمات در سطح اول نظام شبکه ایران به مندی مادران را از پزشک ارائهسطح رضایت 3(. جدولP>50/0دار وجود نداشت )عنیم
 دهد.مندی نشان میتفکیک موارد رضایت

 
 
 
 
 

 میانگین رضایت به تفکیک مناطق مختلف خطر مرگ مادر
 خطر کم موارد رضایت از

خطر 
 p کل خطر زیاد متوسط

 <001/0 0/4±9/0 1/4±8/0 1/4±9/0 9/3±0/1 نظافت و تمیزی واحد بهداشتی 
 <001/0 8/3±1/1 9/3±0/1 8/3±1/1 5/3±1/1 فاصله بین منزل تا واحد بهداشتی جهت دریافت خدمات مورد نیاز

خردمات مرورد   ریافرت  برای د واحد بهداشتی در  صرف شدهمدت 
 <001/0 0/4±0/1 1/4±9/0 0/4±0/1 9/3±0/1 نیاز

 009/0 2/4±9/0 2/4±8/0 2/4±9/0 0/4±9/0 )در وقت اداری(حضور بموقع و کامل پرسنل بهداشتی 
)عاطفی، مودبانه و نحوه برخورد و برقراری ارتباط پرسنل بهداشتی 

 004/0 3/4±9/0 3/4±8/0 3/4±9/0 2/4±8/0 مسئوالنه بودن(

خدمات بارداری و پس از  دانش و مهارت پرسنل بهداشتی در ارائه
 <001/0 2/4±8/0 3/4±8/0 4/4±8/0 1/4±9/0 زایمان

گیری وزن، فشرارخون، نریض و درجره    کامل بودن خدمات )اندازه
 <001/0 3/4±8/0 3/4±9/0 4/4±8/0 2/4±9/0 و شنیدن صدای قلب جنین، معاینه ....(حرارت، بررسی اندازه رحم 

پرسرنل بهداشرتی     که هایی یا راهنمایی ها میزان آموزش و توصیه
 <001/0 3/4±8/0 3/4±8/0 4/4±8/0 2/4±9/0 دهد میحفظ و ارتقا  سالمتی  جهت

اسید های دارویی دریافت شده مثل قرص آهن، کافی بودن مکمل
 006/0 3/4±9/0 3/4±9/0 4/4±9/0 3/4±9/0 ویتامینفولیک یا مولتی



  پس از زایمان های دوران بارداری وارزیابی مراقبت      114

 
 

 دهنده خدمات در سطح اول نظام شبکه ایرانمندی مادران از پزشک ارائه: سطح رضایت3جدول 

ارتباط پزشک در باالترین و از میزان آموزش، نحوه برخورد و کیفیت برقراری ، رضایت مادران از 3های جدولبا توجه به داده
دهنده از پزشک ارائهمندی مادران را میانگین میزان رضایت 4جدول  ترین سطح قرار دارد.پزشک در پایین های یا راهنمایی ها توصیه

 دهد.بر حسب میزان خطر مرگ مادر در مناطق جغرافیایی ایران نشان می خدمات در سطح اول نظام شبکه ایران
 

  دهنده خدمات دوران بارداری و پس از زایمانمندی مادران از پزشک ارائه: ميانگين رضایت4جدول 
 بر حسب ميزان خطر مرگ مادر در مناطق جغرافيایی ایران

موارد اختالف  نیمی ازمناطق مختلف بر حسب مرگ و میر مادران در مندی مادران و دهد بین رضایتنشان می 4همانطور که جدول
 . بوددار موارد اختالف غیرمعنی مابقیو در وجود داشت دار معنی

و این وده بیش از مناطق شهری ب 2بررسی شده در جدول  مندی مادران ساکن مناطق روستایی در همه مواردمیانگین میزان رضایت
 (..P<05/0دار بود )تفاوت هم معنی

درصد( عالوه بر دریافت خدمات از مراکز بهداشتی درمانی، به پزشک متخصص زنان و  5/82نفر ) 2301در بین مادران مورد بررسی، 
 بار ویزیت شدند. 8/4±3/4بار با میانگین  20زایمان هم مراجعه و از حداقل یک بار تا حداکثر 

 سطح رضایت
 رضایت از موارد

 کم خیلی کم  متوسط زیاد خیلی زیاد 
تعداد)درصد کل

) 
تعداد)درصد

) 
تعداد)درصد

) 
تعداد)درصد

) 
تعداد)درصد

) 
 کنندهنحوه برخورد و برقراری ارتباط پزشک معاینه

 2396 34(4/1) 46(9/1) 556(2/23) 952(8/39) 808(7/33) )عاطفی، مودبانه و مسئوالنه بودن(

 در ارائه کنندهپزشک معاینهدانش و مهارت 
 2402 26(1/1) 67(8/2) 586(4/24) 972(4/40) 751(3/31) خدمات بارداری و پس از زایمان

-)اندازه کنندهکامل بودن خدمات پزشک معاینه
گیری وزن، فشارخون، نیض و درجه حرارت، 
بررسی اندازه رحم و شنیدن صدای قلب جنین، 

 معاینه ....(
(4/34)821 (1/41)977 (3/20)485 (4/2)57 (8/1)44 2384 

 که هایی یا راهنمایی ها میزان آموزش و توصیه
حفظ و ارتقا  سالمتی  جهت کنندهپزشک معاینه

 دهد می
(6/29)703 (5/40)961 (2/24)574 (7/3)87 (0/2)47 2372 

 میانگین رضایت 
 خطر کم موارد رضایت از

خطر 
 p کل خطر زیاد متوسط

)عراطفی،   کننرده نحوه برخورد و برقرراری ارتبراط پزشرک معاینره    
 021/0 02/4±9/0 02/4±8/0 08/4±9/0 96/3±9/0 مودبانه و مسئوالنه بودن(

خدمات بارداری و پس  در ارائه کنندهدانش و مهارت پزشک معاینه
 008/0 0/4±9/0 0/4±8/0 1/4±9/0 9/3±9/0 از زایمان

گیررری وزن، )انرردازه کننرردهکامررل بررودن خرردمات پزشررک معاینرره
حررارت، بررسری انردازه رحرم و شرنیدن       فشارخون، نیض و درجه

 صدای قلب جنین، معاینه ....(
9/0±0/4 9/0±1/4 9/0±0/4 9/0±0/4 080/0 

 کنندهپزشک معاینه که هایی یا راهنمایی ها میزان آموزش و توصیه
 116/0 9/3±9/0 9/3±9/0 0/4±9/0 9/3±9/0 دهد میحفظ و ارتقا  سالمتی  جهت

  115      مندی مادران از خدمات واحدهای سطح اول نظام شبکهفصل اول: رضایت

 
درصد( از  4/37نفر) 861درصد( از خدمات درمانی،  1/54نفر) 1244ویزیت شده توسط متخصصین زنان و زایمان، از بین مادران 
 486های مرتبط با بارداری و زایمان و ای به منظور کاهش اضطراب و نگرانیمشاورهخدمات درصد( از  5/36نفر)  839خدمات تشخیصی، 

توسط متخصصین زنان نسبت به خدمات کارکنان بهداشتی و پزشک عمومی مراکز بهداشتی  درصد( از خدمات آموزشی ارائه شده 1/21نفر)
درصد از مادران از خدمات مختلف دریافت شده از واحدهای سطح اول  45تا  80. به عبارت دیگر حدود تری داشتندرضایت بیشدرمانی 

 تر بودند.   نظام شبکه نسبت به خدمات متخصصین زنان )سطح دو( راضی
با توجه به یک سئوال کلی، مجموعه خدماتی که در دوره بارداری و پس از زایمان از واحد بهداشتی دریافت کردید، چقدر برای 

کم، درصد( نتیجه را در سطح خیلی 5/0نفر) 12مادر پاسخ دهنده به سئوال فوق،  2640سالمتی خودتان و فرزندتان موثر بوده است؟ از بین 
درصد( سطح خیلی زیاد ارزیابی  3/47نفر) 1248درصد( زیاد و  8/37نفر) 999درصد( متوسط،  0/13نفر) 342م، درصد( ک 5/1نفر) 39

در مناطق با موارد مرگ و میر کم، متوسط و زیاد مادران به نمودند. میانگین ارزیابی مادران در خصوص موثر بودن خدمات دریافت شده 
دار وجود بین ارزیابی مادران و مناطق مختلف بر حسب مرگ و میر مادران اختالف معنی بود و 3/4±8/0و  4/4±7/0، 2/4±8/0ترتیب 
  (.P<50/0) داشت

 
 تفسير نتایج
مندی را از نحوه برخورد و برقراری ارتباط پرسنل ترین رضایتدهد که مادران مورد بررسی بیشهای مطالعه حاضر نشان مییافته

-زنان از نحوه ارتباط ارائهکه گزارش گردید  نیکپورارائه شده داشتند و این با مطالعه  های آموزش بهداشتی، کامل بودن خدمات و میزان
(، همخوانی دارد. برخالف نتای  10) ها بیشتر رضایت داشتندکیفیت مراقبت و هادسترسی به مراقبتهای دریافت شده، دهندگان، آموزش

نظرسنجی بعمل آمده در زمینه اقتصادی و اجتماعی، نتای  مطالعه حاضر و بسیاری از مطالعات انجام شده در حوزه سالمت در مورد سنجش 
اغلب موارد، نیازهای ( و این در حالی است که در 11رضایت گیرندگان خدمات بهداشتی درمانی، سطوح باالیی از رضایت را نشان دادند )

(. باال بودن سطح رضایت گیرندگان خدمات سالمت ممکن است با سطح آگاهی آنان مرتبط باشد 12شود ) برآورده نشده بسیاری دیده می
رضایت  که آشنایی چندانی از محتوا و جامعیت خدمات مورد نیاز نداشته و به دلیل آشنایی ناکافی از ابعاد کمی و کیفی خدمات دریافت شده،

 نمایند. باالتری را اعالم می
مندی مادران از نحوه برخورد و برقراری ارتباط پرسنل بهداشتی و پزشکان های این پژوهش باال بودن سطح رضایتیکی از یافته

ی ارتباط مناسب مراقبتی طور حتم برقرارباشد. بهراستا می( هم5باشد که با مطالعه اشرفیان امیری و همکاران )مراکز بهداشتی درمانی می
باشد که این ارتباط بر اساس اهداف و انگیزه مراقبت و میزان اثربخشی آن در حفظ، از گیرندگان خدمات می یکی از عناصر اصلی حمایت

ت و نادیده تامین و ارتقای سالمت متفاوت است. در مطالعه سالوئن به دلیل نبود ارتباطات مناسب، مادران از عدم مراقبت، اعمال خشون
(. 13روح و همانند روبات تشبیه کرده بودند )های بیدهندگان خدمات معترض و گاهی پرسنل را به ماشینگرفتن حقوق بیمار توسط ارائه

 شود، بلکه بر یادآوری اطالعات و اثربخشیها خالصه نمیارتباط پزشک و ماما با مادران فقط به رضایت مادران از فرایند ارائه مراقبت
باشد. بنابراین ارتباطات نامناسب با مادران منجر به مخفی ماندن های پیشگیرانه و یا درمانی هم موثر میها و دستورات و توصیهآموزش

 (. 14شود )ای و ...( و نیازهای مرتبط به مراقبت میمشکالت )وجود رفتارهای پرخطر، همسرآزاری، کمبودهای تغذیه
 رسانی بموقع ا عالئم خطر و اطالعرضایت را با طریقه برخورد کارکنان، تشخیص درست بیماری ی بسیاری از پژوهشگران میزان

گیری  اند چرا که رفتار مودبانه و مناسب نه تنها زمینه جذب گیرندگان خدمات سالمت را در هر یک از مراحل مراقبت و پی مرتبط دانسته
جعان، انگیزه الزم را برای پیشنهاد به دیگر افراد جامعه جهت مراجعه به واحدهای کند، بلکه تامین و رفع نیازهای فردی مرا فراهم می

 (.15-17بهداشتی و دریافت خدمات سالمت ایجاد خواهد کرد )
مندی مادران در خصوص دسترسی فیزیکی یا فاصله بین منزل تا ترین میزان رضایتدهد که پایینهای این پژوهش نشان مییافته

مندی کلی و مدت زمان طی شدن بین منزل تا واحد بهداشتی چه با پای داری بین میزان رضایتبود و ارتباط معکوس معنیواحد بهداشتی 
مندی کلی مادران رضایتشود، تر میبین منزل تا واحد بهداشتی بیشپیاده و چه با وسیله نقلیه مشاهده گردید. به عبارتی هرچه فاصله 

-کننده خدمات سالمت همواره یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در ایجاد و افزایش رضایتدسترسی آسان به واحدهای ارائه یابد.کاهش می
ها این بوده که خدمات اولیه بهداشتی درمانی را ، یکی از تعهدات دولت2000در برنامه بهداشت برای همه تا سال وده است. مد نظر ب مندی

رضاپور و  در مطالعه روی و یا یک ربع ساعت با وسیله نقلیه قابل دسترسی باشد.که با حداکثر یک ساعت پیادههایی ارائه نمایند در محل
(. البته در این مطالعه 18مراقبت سالمت بود ) نیازهای دریافت جهت رسی نامناسب، پنجمین علت عدم مراجعهتهمکاران دوری مسیر یا دس

مادران بین منزل تا واحد بهداشتی با پای پیاده و با وسیله  مسافتک که متوسط مدت زمان فصل یک از بخش ی 15با توجه به جدول 
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تواند برای مدیران و مجریان نظام رسد زمان زیادی باشد. یافته فوق میدهد، به نظر نمیدقیقه نشان می 8/4و  1/15نقلیه را به ترتیب 

شبکه قابل مالحظه و قابل تامل باشد که با لحاظ نمودن افزایش نسبی رفاه مردم در استقرار یک واحد بهداشتی، سطح دسترسی فیزیکی 
 جمعیت تحت پوشش را بیش از پیش مد نظر قرار دهند. 

دار وجود داشت که با نتای  مطالعه سایر  بطه معکوس معنیاین مطالعه نشان داد بین سطح تحصیالت و رضایت کلی مادران را
تر از تواند حاکی از آن باشد که افراد با سطح تحصیالت باالتر به دلیل آگاهی وسیع (. یافته فوق می19-21خوانی دارد ) پژوهشگران هم

با برخورداری از رفاه بیشتر اقتصادی و اجتماعی، ابعاد کمی و کیفی خدمات دریافت شده و دفاع بیشتر از حقوق خودشان و همچنین احتماال 
دهندگان خدمات بهداشتی درمانی  انتظار و توقع بیشتری از مراکز بهداشتی درمانی و کارکنان آن دارند که این باید توسط مدیران و ارائه
 مات بعمل آورند.درک و به موازات افزایش سطح تحصیالت جامعه تالش مضاعفی را در جهت ارتقای کمیت و کیفیت خد

مندی کلی مادران مندی در همه موارد مورد بررسی و همچنین رضایتمیزان رضایت دهد کههای پژوهش حاضر نشان مییافته
مندی باالتر در مادران ساکن مناطق روستایی ق شهری بوده است. سطح رضایتناطداری بیش از م معنیساکن مناطق روستایی با اختالف 

تر بودن سطح تر بین منزل و واحد بهداشتی و همینطور پایینتر کارکنان، فاصله کوتاهدلیل از جمله برخورد صمیمانه ممکن است چندین
تری از مراکز بهداشتی درمانی و کارکنان آن دارند، سواد مادران و برخورداری کمتر از رفاه اقتصادی و اجتماعی که احتماال انتظار و توقع کم

 داشته باشد.
مندی مادران از خدمات متخصصین زنان و زایمان )بجز از خدمات درمانی( کمتر از دهد که میزان رضایته حاضر نشان میمطالع

نظام شبکه بوده است و این در صورتی است که هزینه ارائه خدمات در سطح اول شبکه به  خدمات کارکنان بهداشتی شاغل در سطح اول
 90تا  80: اگر بپذیریم که نمایداظهار می خدمات سطح اول نظام سالمت( در بیان اهمیت 1981استفن )باشد. تر از سطح دوم میمراتب کم
هستند، بنابراین روند فعلی کاهش تخصیص  تامینهای بهداشتی درمانی قابل در سطح اول مراقبت نیازهای سالمت افراد جامعهدرصد 

 (.22) خواهد بودای نایستهاقدام شبه توسعه  اعتبار در این سطح در کشورهای رو
زایمان از واحد بهداشتی دریافت  درصد مادران مجموعه خدماتی که در دوره بارداری و پس از 85این پژوهش نشان داد که حدود 

 ررسی درردید در سطح زیاد و خیلی زیاد برای سالمتی خود و فرزندشان موثر ارزیابی نمودند که نسبت به مطالعه سیمبر که مادران مورد بگ
 (.23ها اعالم رضایت کردند، بیشتر بود )ارائه مراقبت درصد از 5/70 خدمات و ساختار درصد از 8/73 خدمات پیامد حیطه
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 مقدمه
ي، توسط همسر نسبت به زن گونه رفتاری است كه به صورت عمل شامل هر های خانگي،همسرآزاری به عنوان یکي از انواع خشونت

منظور اعمال سلطه، اقتدار و تحکيم  كه به استهای جسماني، عاطفي و جنسي رفتاری. این نوع خشونت، در برگيرنده بدگيردصورت مي
آميز گونه عمل خشونت هرهم ( WHOســازمان بهداشــت جهــاني ) .(1) رودقدرت خود، نسبت به زن و دیگر اعضاء خانواده به كار مي

سالمت او مستقيم و غيرمستقيم بر شده یا به صورت  ویبه صدمات عـاطفي، روانـي، جسـمي یـا جنسـي در  كه منجـررا شوهر عليه زن 
 در و اكثر كشورها در كه است جهاني مشکالت یکي از عليه زنان خشونتدر حال حاضر  (.2تعریف نمود )تاثير داشته باشد، همسـرآزاری 

-خشونت قرار مي معرض تر دربيش باروری، سنين در واقع زنان وجود، این با .شودمي اجتماعي دیده اقتصادی طبقات و جامعه اقشار تمام
تر خواهد بود. گستردهبه مراتب انجام گيرد، پيامدهای نامطلوب آن  و پس از زایمان و اگر این خشونت به موازات دوره بارداری گيرند

 مادر، نامناسب گيریوزن جمله از نوزاد و مادر برای لوبيطنام پيامدهای به منجر بارداری هدور دردهند خشونت عليه زنان مطالعات نشان مي
 عفونت شدید، دهيدراتاسيونا ی تفراغاس و تهوع ادم، ون،خفشار زایشاف زودرس، انیمزا دوم، و اول هماه هس هایخونریزی عفونت، ي،آنم

نادیـده گـرفتن حقـوق زنـان و همسرآزاری  به عبارتي (.3-4) شودمي شده ذكر دالیل هب بيمارستاني هایویزیت همچنين و ادراری سيستم
صدمات  زنان داشته واجتماعي، بهداشتي و قانوني  در زنـدگي فـردی، تواند اثرات مخربيميخصوصا در دوره بارداری و پس از زایمان 

در جوامع  همسرآزاریو عوامل مرتبط با  شيوعبه ميزان به همين خاطر توجه  (.5) و اجتمـاع وارد آورد جبران ناپذیری را به كانون خـانواده
 باشد. پردازند، همواره رو به افزایش ميو مطالعات متعددی كه به ابعاد مختلف همسرآزاری ميتر شده مختلف هر روز وسيع

ح خيلي از سطح پایين تا سطرا در خصوص ميزان شيوع همسرآزاری گزارشات متفاوتي در دنيا منتشر شده است كه دامنه همسرآزاری 
 ژو نرو بلژیــک ،درصـد 20كلمبيـا درصد،  17همســرآزاری در نيوزیلنــد  طبـق گـزارش سـازمان ملـل متحـد شـيوعدهد. باال نشان مي

درصد زنان از سوی همسرانشان مورد اذیت  58-67جدید  و در گينـه درصد 38درصــد، كره  28درصــد، ایــاالت متحــده آمریکــا  25
-های مختلف جمعيتي انجام گرفت سطح همسرآزاری را متفاوت نشان ميكه از گروه ایدر ایران مطالعات پراكنده(. 6گيرند )و آزار قرار مي

نشگاه علوم پزشکي ایران در سال در بخش پس از زایمان بيمارستان شهيد اكبرآبادی وابسته به دادر مطالعه سليماني و همکاران كه دهد. 
، درصد 9/42نمونه( به دست آمد كه همسرآزاری عاطفي  600مورد از  338)درصد  3/56فراواني همسرآزاری به طور كلي  ،انجام شد 1388
-شاكریای كه مطالعه (.7) دار بودارتباط بين همسرآزاری و زایمان زودرس معنيدر این مطالعه بود. درصد  5/1و جسمي درصد  1/2رواني 

ميانگين رخداد خشونت انجام داد،  1388درماني شهر زنجان در سال  -نفر از زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي 132با بررسي نژاد 
 ،عاطفي و كالميدرصد خشونت  7/73 بود.سنين باالتر از زنان تر ساله بيش 29تا  20ی خشونت در زنان  درصد بود. تجربه 28طي بارداری 

درصد خشونت شدید را گزارش  6/10و درصد خشونت فيزیکي  7/22 ،اجتماعي -درصد خشونت رواني 28 ،درصد خشونت جنسي 8/28
وجود داشت. مرداني كه اقدام به  اجتماعي و خشونت عاطفي -خشونت رواني ،بين ترس از شوهر و خشونت فيزیکي نمودند. ارتباط قوی

 2/15و  ر افزایش رخداد خشونت تاثير داشتی چند همسری د پدیده .تری را نشان داده بودندند، ميزان خشونت بيشنمود شکستن اشيا مي
ترین خشونت شایع آراكيواندر مطالعه  ند.مند شد ات از وساطت خانواده بهرهدرصد از پاسخ دهندگان، برای پایان دادن به خشونت، به دفع

 8/52خشونت عـاطفي ، 1390درماني شهر اصفهان در سال زنـان مراجعـه كننـده بـه مراكـز بهداشـتياز نفر  390اعمال شده عليه 
 .(9) درصد بود 9/24 با درصد و خشونت جسمي 4/35درصد، خشونت مالي  7/47كالمي  خشـونت، درصـد

ع نيازمنـد بـه مـداخالت    ودر صورت وقـ شود و محسوب مي به دليل اینکه یک عامل تهدید كننده بر سالمت افراد جامعه همسرآزاری
آوری اطالعات مرتبط به آن در نظام مراقبت سالمت ضروری و غيرقابل اجتناب خواهد بود. بنا به فردی، خانوادگي و بعضا جمعي است، جمع

یـا بـا احتمـال    هر رفتار خشن وابسته به جنسيتي است كه موجب آسيب شـده  همسرآزاری  تعریف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
تواند با تهدید، اجبار یا سلب مطلـق آزادی و اختيـار صـورت گرفتـه و در     آسيب جسمي، رواني و یا رنجش زن همراه گردد. چنين رفتاری مي

طبقـه خشـونتي   دو همسـرآزاری بـه    ،های دوران بارداری و پس از زایمان در سطح اول نظام شبکه ایراندر مراقبت جمع یا در خفا رخ دهد.
خشونت جسمي: هر گونه اقدام عمدی از سوی شوهر كه منجر به وارد شدن آسيب بدني به همسرش گردد مانند مشت زدن، سـيلي زدن و  )

خشونت رواني: رفتار خشونت آميزی است كـه شـرافت، آبـرو و    و  لگد زدن، هل دادن، كشيدن موها، اقدام به خفه كردن، ضربه زدن با چاقو
ک و تهدیدهای مداوم كند. این رفتار به صورت انتقاد ناروا، تحقير، بد دهاني، تمسخر، توهين، فحاشي، متلدار ميخدشهاعتماد به نفس زن را 

در سطح اول نظام شبکه ایران باید نسـبت بـه   شاغل دهندگان خدمات دوره بارداری و پس از زایمان شود( تقسيم شده است. ارائهاعمال مي
وجـود   فيزیکـي  آسيب عالئم بدون همسرآزاریسابقه برای هر مادر باردار تحت پوشش ا شوند و در صورتيکه احتمال وقوع همسرآزاری جوی

 يکهصورت دررا انجام دهند و  باليني شناس روان یا پزشک روان به فوری غير ارجاعداشت و یا وقوع آن تکرار شد مداخالت متناسب از جمله 
 ارجـاع  جنين و در صـورت نيـاز   قلب حياتي، سمع عالئم همراه بود باید نسبت به كنترل جنين یا مادر به فيزیکي آسيببا  همسرآزاری وقوع
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این قسمت مطالعه به منظور شناخت شـيوع و سـطح همسـرآزاری عليـه     . (10) اقدام نمایند آسيب نوع به توجه با مربوط متخصص به فوری
 مادران در دوران بارداری و پس از زایمان انجام گرفت.

 
 هایافته

به سئوال درصد(  97)نفر  2704درصد( به سئوال خشونت جسماني و  9/96نفر ) 2702 ،كننده در مطالعهمادر شركت 2788از بين 
در طول دوران بارداری و پس از زایمان از خشونت جسماني شيوع خشونت روحي به صورت خوداظهاری یا خودایفاد پاسخ دادند. ميزان 

شيوع همسرآزاری را بر حسب مناطق جغرافيایي  1-2درصد بود. جداول  28 خشونت روحي درصد و ميزان 8/10سطح بندرت تا هميشه 
 دهند.خطر مرگ مادران نشان مي

 
 : فراوانی همسرآزاری جسمانی مادران در طول آخرین بارداری مورد بررسی 1جدول 

 بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران
 جسماني فراواني همسرآزاری         
 كل هميشه اغلب موارد گاهي اوقات بندرت هيچ وقت مورد بررسي مناطق

 854 3(4/0) 8(9/0) 22(6/2) 46(4/5) 775(7/90) های با موارد پایين مرگ مادراستان
 876 1(1/0) 4(5/0) 24(7/2) 30(4/3) 817(3/93) های با موارد متوسط مرگ مادراستان
 972 5(5/0) 10(0/1) 34(5/3) 29(0/3) 894(0/92) های با موارد باالی مرگ مادراستان

 2702 9(3/0) 22(8/0) 80(0/3) 105(9/3) 2486(0/92) كل
 (. P=093/0دار وجود نداشت )بين مناطق مورد بررسي و همسرآزاری جسماني تفاوت معني 1های جدولبا توجه به داده

درصد و  7با  و مناطق روستایي 15/0±5/0 درصد و ميانگين 8/9با  همسرآزاری جسماني )مناطق شهریبين محل سکونت و ميزان 
 (. P=090/0دار وجود نداشت )( رابطه معني12/0±5/0 ميانگين

سطح ، (r & 002/0=P= -050/0) ، سن همسران(r & 009/0=P= -042/0) سن مادرانميزان همسرآزاری جسماني و بين 
 & r= -038/0)، تعداد بارداری(r & 03/0=P= -039/0) ، مراقبت پيش از بارداری(r & 002/0=P= -049/0) همسرانتحصيالت 

033/0=P)تعداد زایمان ، (038/0- =r & 033/0=P) تعداد فرزندان ،(039/0- =r & 036/0=P ) و  داشتدار وجود معنيمعکوس رابطه
    (.P>05/0دار وجود نداشت )رابطه معنياری باردبا سطح تحصيالت مادران و تعداد مراقبت 

 
 : فراوانی همسرآزاری روحی مادران در طول آخرین بارداری مورد بررسی 2جدول 

 بر حسب مناطق جغرافیایی خطر مرگ مادران
 روحي فراواني همسرآزاری             

 كل هميشه اغلب موارد گاهي اوقات بندرت هيچ وقت مورد بررسي مناطق

 857 15(8/1) 16(9/1) 88(3/10) 125(6/14) 613(4/71) های با موارد پایين مرگ مادراستان
 877 10(1/1) 20(3/2) 95(8/10) 126(4/14) 636(4/71) های با موارد متوسط مرگ مادراستان
 970 15(5/1) 22(3/2) 65(7/6) 100(3/10) 769(2/79) های با موارد باالی مرگ مادراستان

 2704 40(5/1) 58(1/2) 248(2/9) 351(0/13) 2007(2/74) كل
 (. P=001/0داشت )دار وجود تفاوت معني روحيبين مناطق مورد بررسي و همسرآزاری  2های جدولبا توجه به داده

درصد  5/19با  و مناطق روستایي 53/0±9/0 درصد و ميانگين 5/31با  )مناطق شهری روحيبين محل سکونت و ميزان همسرآزاری 
  (.P=001/0داشت )دار وجود ( رابطه معني34/0±8/0 و ميانگين

(، r & 003/0=P= -053/0(، مراقبت پيش از بارداری )r & 012/0=P= -039/0و سن مادران ) روحيبين ميزان همسرآزاری 
رابطه ( r & 001/0=P= -080/0)تعداد فرزندان  (،r & 001/0=P= -072/0)(، تعداد زایمان r & 001/0=P= -072/0) تعداد بارداری
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سن همسران، سطح با و دار وجود داشت ( رابطه مستقيم معنيr & 001/0=P+ =094/0)دار و با سطح تحصيالت مادران معکوس معني
 (.   P>05/0دار وجود نداشت )رابطه معنيبارداری تعداد مراقبت تحصيالت همسران، 

مادران را در طول دوره بارداری و پس از زایمان بر حسب ميزان خطر مرگ )جسماني و روحي( ميانگين ميزان همسرآزاری  3جدول
 دهد.مادر در مناطق جغرافيایي ایران نشان مي

 
 : میانگین میزان همسرآزاری مادران در طول دوره بارداری و پس از زایمان 3جدول 

 بر حسب میزان خطر مرگ مادر در مناطق جغرافیایی ایران
 مورد بررسيمناطق 

 كم خطر موارد همسرآزاری
خطر 
 P كل خطر زیاد متوسط

 136/0 14/0±5/0 15/0±6/0 11/0±4/0 15/0±5/0 در طول بارداری و پس از زایمان  ميانگين همسرآزاری جسماني
 007/0 44/0±9/0 37/0±8/0 47/0±9/0 48/0±9/0 آزاری روحي در طول بارداری و پس از زایمان ميانگين همسر

، تفاوت بين ميانگين همسرآزاری روحي در مناطق مورد بررسي 2راستا با نتایج جدولدهد همنشان مي 3های جدولهمانطور كه داده
 .دار وجود نداشتهمسرآزاری جسماني تفاوت معني ميانگينمناطق مورد بررسي و ، بين 1راستا با نتایج جدولدار بود و هممعني

 
به جا مانده از دوران بارداری، تلخ و ناگوار سئوال مربوط به خاطرات  2ه در كنار بررسي شيوع همسرآزاری، در این قسمت مطالع

درصد مادران مورد بررسي خاطرات تلخ از  70درصد( از مادران به آن پاسخ دادند. حدود  5/95نفر ) 2662زایمان و پس از زایمان مطرح كه 
اني سطح خاطرات تلخ و فراو 4ذهن داشتند. جدولدر درصد خاطرات تلخ از زایمان و پس از زایمان را  75دوره نه ماهه بارداری و بيش از 

 دهد.را نشان مي پس از زایمان مورد سنجش قرار گرفتماه  6تا  2 بين ناگوار زنان زایمان كرده از دوره بارداری، زایمان و پس از زایمان كه
 

 
 ناگوار زنان زایمان کرده از دوره بارداری، زایمان و پس از زایمان تلخ و : فراوانی سطح خاطرات4جدول 

 خاطرات تلخ و ناگوارسطح 
 

 موارد خاطرات تلخ و ناگوار

كل 
 موارد 
 پاسخ

عدم 
 خاطرات
 ناگوار

 خيلي زیاد زیاد متوسط كم خيلي كم

خاطرات تلخ و ترسناک از مشکالت و 
 219(2/8) 323(1/12) 480(0/18) 315(8/11) 480(1/18) 845(8/31) 2662 های مربوط به دوره بارداری گرفتاری

و ترسناک از مشکالت و خاطرات تلخ 
های مربوط به زایمان و پس از گرفتاری
 زایمان 

2662 (2/28)751 (4/15)409 (2/10)272 (6/20)549 (3/14)380 (3/11)301 

 & r= +182/0(، و با همسرآزاری روحي )r & 001/0=P+ =186/0بين سطح خاطرات تلخ در دوره بارداری با همسرآزاری جسمي )
001/0=P پس از زایمان هم با همسرآزاری زایمان و دار وجود داشت. همچنين بين سطح خاطرات تلخ در دوره مستقيم معني(، رابطه

دار وجود داشت. ( رابطه مستقيم معنيr & 001/0=P= +168/0با همسرآزاری روحي )طور همين( و r & 001/0=P+ =122/0جسمي )
زایمان كرده از دوره بارداری، زایمان و پس از زایمان را بر حسب ميزان خطر مرگ مادر ميانگين سطح خاطرات تلخ و ناگوار زنان  5جدول

 دهد.در مناطق جغرافيایي ایران نشان مي
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 : میانگین سطح خاطرات ناگوار زنان زایمان کرده از دوره بارداری، زایمان و پس از زایمان5جدول 

 ایران بر حسب میزان خطر مرگ مادر در مناطق جغرافیایی
 مورد بررسيمناطق 

 كم خطر موارد خطرات ناگوار
خطر 
 P كل خطر زیاد متوسط

های مربوط به دوران نه ماهه خاطرات تلخ و ترسناک از مشکالت و گرفتاری
 001/0 9/1±7/1 9/1±7/1 7/1±6/1 0/2±7/1 بارداری 

های مربوط به زایمان و پس از خاطرات تلخ و ترسناک از مشکالت و گرفتاری
 001/0 1/2±8/1 1/2±8/1 0/2±7/1 3/2±7/1 زایمان 

باشد و بين سطح خاطرات تلخ بيش از سایر مناطق مي های كم خطر مرگ مادردر استانمادران دهد سطح خاطرات تلخ نشان مي 5جدول 
 دار وجود داشت. مادران و مناطق مورد بررسي ارتباط معني

 
 نتایجتفسیر 

مي محسوب جنين و مادر برای اضافي تهدیدیک  بارداری، در كه است بهداشتي و قانوني اجتماعي، مشکل یک زنان عليه خشونت
 زااسترس عواملسایر  با آن شدن همراه و كندمي تحميل زن باردار بر زیادی رواني و جسمي فشارهای تنهایي به بارداری. چرا كه شود
شود هم منتهي  نوزادان و مادران مير و مرگ افزایش باعث عوارض این و باشد داشته مادر و جنين بر یيءسو اثرات تواندمي خشونت، مانند

درصد حداقل یکبار خشونت روحي را در  30درصد مادران حداقل یک بار خشونت جسماني و حدود  10این مطالعه نشان داد كه حدود (. 11)
جود در پرونده وهای ثبتي مهای حاصله از دادهتجربه كردند. یافته فوق با یافتهخود بارداری و پس از زایمان در زایمان اخير  انطول دور

بسيار مغایرت از بخش اول(   7فصل 6)جدولسطح اول نظام شبکه كه تنها یک مورد گزارش شده واحدهای بهداشتي بهداشتي مادران در 
های فرم هایسطر و ستون ناكافيهای با دقتیا دهندگان خدمات سالمت دهد كه ارائهمطالعه نشان مي فصلن دارد. نتایج حاصل از ای

های فرهنگي بستر مناسب برای شناسایي كنند و یا ممکن است بخاطر محدودیترا تکميل ميهای دوران بارداری و پس از زایمان مراقبت
كاركنان بهداشتي به خطرات همسرآزاری و اهميت شناسایي آن چندان واقف و حساس نباشند. این وقوع همسرآزاری وجود نداشته باشد و یا 

را ارزیابي و وسعت فاصله موجود در پرونده بهداشتي های بارداری و پس از زایمان های مرتبط با مراقبتتواند كيفيت ثبت دادهیافته خود مي
هشدار دهنده محسوب شود كه و یک مورد ستاد استاني و شهرستاني یک زنگ خطر تواند برای مسئولين و كارشناسان ميهم موجود 

  ، اقدامات اصالحي را انجام دهند. ها را كنترل و در صورت وجود انحرافات احتماليمراقبتثبت چگونه كيفيت 
كه با مطالعات دیگر محققان  شيوع داشتتقریبا سه برابر خشونت جسماني فراواني خشونت روحي  دهدنشان مي نتایج پژوهش حاضر

كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر اراک در سال زن باردار مراجعه 400شمسي و همکار كه  توصيفي مقطعيدر مطالعه  باشد.همراستا مي
ي، مالي و های عاطفي، كالمدرصد تعيين شد. شيوع خشونت 5/34شيوع كلي خشونت در دوره بارداری ، ندمورد بررسي قرار گرفت 1389

روحي رواني بيش از سه برابر  هایخشونتدهد كه نشان مي درصد تعيين گردید 11درصد و  23درصد،  48درصد،  56جسمي به ترتيب 
(. 9حدود دو برابر خشونت جسماني یا فيزیکي بود ) كالمي وخشونت عـاطفي هم  آراكيواندر مطالعه  (.12است ) جسماني هایخشونت

باشد كه شناخت  شانتر از حقوق مدني خودتر افراد جامعه و آشنایي بيشباالتر بودن خشونت روحي رواني شاید بيشتر بخاطر درک عميقانه
ترتيب شوند و بدینتارها تمایز قایل ميو یا با معيارهای جدید اجتماعي و اخالقي بين رف پيدا كردندتری از رفتارهای خوب و بد وسيع

داد های گذشته هم ممکن بود همين ميزان رفتارهای ناپسند بروز ميدهند. به عبارتي در دورهرفتارهای ناپسند را در طبقه خشونت قرار مي
دانستند. همسرداری ميوظایف یک امر طبيعي ناشي از فرهنگ پسندیده جامعه منظور و تحمل آن از  را این رفتارهااحتماال ولي زنان 

رش تر از جسمي گزاهای روحي بيشتر شدن تنویر افکار عمومي، بروز خشونتبنابراین این احتمال وجود دارد در آینده هم به دليل وسيع
آحاد جامعه نسبت به گذاران و مسئولين نظام آموزشي و فرهنگي كشور به موازات آشناتر كردن د كه سياستطلبشود. پدیده ناگوار فوق مي

آميز ترویج و همسران را از اعمال برخورداری از حقوق اجتماعي و خانوادگي، راهکارهای كاربردی را در پيشگيری از بروز رفتارهای خشونت
های مردان در سالمت هم باید این نکته را پراهميت تلقي نمایند كه در جلب مشاركتخدمات كنندگان رفتارهای ناشایست برحذر دارند. ارائه

شمندی و هوهای روحي و جسمي ارائه مشاوره موثر به مردان، در پيشگيری از همسرآزاری و بروز خشونتهای بارداری نسبت به مراقبت
 تاكيدات الزم را داشته باشند.
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و فرزندان زنده رابطه تعداد بارداری، زایمان سن مادران، سن همسران، دهد كه بين همسرآزای و های این مطالعه نشان ميیافته
در . یابدتعداد بارداری، زایمان و فرزندان زنده، موارد همسرآزای كاهش ميسن، دار وجود داشت. به عبارتي به ازای افزایش معکوس معني

د كه افراد با همه موارد فوق شاید به این دليل باش(. 13تر با همسرآزاری مواجه بودند )تر بيشمطالعه شمسي هم افراد در سنين پایين
شوند و مهارت بيشتری در راستای خودكنترلي تر ميبا تجربهتر و تر، فهيمگذارند، كمي عاقلتری مي، وقتي كه پا به سن بيشگذشت زمان

افراد  زم است، الهای پيشگيرانهكنندگان خدمات سالمت در ارائه مشاورهنمایند. بنابراین ارائهها پرهيز ميرفتارها كسب و از بروز خشونت
 تر را در اولویت باالتری قرار دهند.جوان

معافي و مروری در مطالعه  ارتباط معکوس دارد. سطح تحصيالت همسرانبا جسماني دهد كه همسرآزاری پژوهش حاضر نشان مي
 با خشونت عامل این معکوس ارتباط از حاكي مطالعه 12 ميان آن، از بود گرفته قرار بررسي مورد مطالعه 24 در زن كه تحصيالت همکاران

 .(13) تائيد شده بود بين تحصيالت و خشونت معکوس ارتباط مطالعه 11بررسي، در  مورد مطالعه 19 در همسر طور تحصيالتهمين .بود
هایي باشد كه اثربخشي آموزش عمومي جامعه را شاخصتواند یکي از ميتاثير افزایش سطح تحصيالت در كاهش خشونت عليه زنان خود 

. البته این تر خواهد بودبه مراتب كمهای خانگي و خياباني خشونتبروز در جوامعي كه سطح تحصيالت باالتر باشد طبيعي است نشان دهد. 
 . (14) ر رفاهي مواجه نباشدهای اموحداقلمحروميت از نماید كه جامعه با مشکل اقتصادی یا در عمده جوامع صدق ميزماني مورد 

های كم خطر با باالتر بودن ميزان خشونت در استان)دهد كه بين خشونت روحي و مناطق مورد بررسي نتایج مطالعه حاضر نشان مي
اقتصادی و تر سطح تحصيالت و یا رشد بيشتواند به خاطر باالتر بودن ميتا حدودی دار وجود داشت. این تفاوت تفاوت معني (مرگ مادر

 دهند.اجتماعي منطقه مرتبط باشد كه عمده رفتارهای ناپسند را در طبقه خشونت قرار مي
سطح خاطرات تلخ و ناگوار در دوره بارداری با همسرآزاری جسمي و دار بين ارتباط مستقيم معنيوجود های این مطالعه یکي از یافته

تری با گوار به جا مانده از دوران بارداری و پس از زایمان داشتند، به ميزان بيشكه خاطرات تلخ و ناروحي بود. به عبارتي مادراني
تواند اثرات مخرب همسرآزاری را برجسته نماید بدین معني كه مادراني كه مورد همسرآزاری جسمي و روحي مواجه شدند. یافته فوق مي

تری و احتماال انگيزه كم كنندزایمان و پس از زایمان را دیرتر فراموش ميگيرند درد و رنج بعضا ذاتي بارداری، اذیت و آزار جنسي قرار مي
    برای بارداری خواهند داشت.

توان نتيجه گرفت كه ميزان شيوع همسرآزاری در مادران باردار ایراني برخالف مستندات ثبتي موجود در از نتایج این مطالعه مي
دهندگان خدمات ورت دارد مدیران و كارشناسان ستاد استاني و شهرستاني و همچنين ارائهپرونده خانوار، بسيار قابل مالحظه است و ضر

سالمت وقوع این پدیده ناگوار را جدی گرفته و در ارتقای كيفيت خدمات سالمت، نسبت به پيشگيری و یا تعدیل آن اقدامات متناسب انجام 
 دهند.

 
 :منابع

1. Anderson ML, Leigh IW. Internal consistency and factor structure of the revised conflict tactics 
scales in a sample of deaf female college students. Journal of Family Violence 2010; 25(5): 475–483. 
2. Stanhope M, Lancaster J. Foundations of nursing in the community. St. Louis: Mosby Elsevier; 4th 
Edition, 2006,8-12. 
3. Taylor R, Nabors EL. Pink or blue ... black and blue? Examining pregnancy as a predictor of 
intimate partner violence and femicide. Violence Against Women 2009;15(11): 1273–93. 
4. Silverman JG, Decker MR, Reed E, Raj A. Intimate partner violence around the time of pregnancy: 
association with breastfeeding behavior. J Women Health (Larchmt) 2006; 15: 934-40. 
5. Price S, Baird K. Domestic violence in pregnancy. Midwife, 1999;4: 12-14. 
6. WHO. Multi-country study on women's health and domestic violence against women. Geneve: 
Department of Gender and Women's Health, Family and Community Health 2002, 18-22. 

سليماني مينا، جمشيدی منش منصوره، دانش كجوری مهوش، حسيني فاطمه. ارتباط بين همسرآزاری و زایمان زودرس. مجله علمي  -7
 59تا  53( :4) 15 ;1390علوم پزشکي قزوین. دانشگاه 

 21 ;1392شاكری نژاد معصومه. عوامل مرتبط با خشونت خانگي عليه زنان باردار. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي زنجان.  -8
 126تا  117( :89)



  های دوران بارداری و پس از زایمانارزیابی مراقبت     124
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457. 
ني(، ویژه ماما/پزشک عمومي، های ادغام یافته سالمت مادران )راهنمای خدمات خارج بيمارستابرنامه كشوری مادری ایمن، مراقبت -10

 .1393وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، اداره سالمت مادران، چاپ سوم، زمستان 
، شماره 12دوره ،1384 بررسي پيامد حاملگي در قربانيان خشونت مراجعه كننده به بيمارستان شهيدان مبيني سبزوار، مهين بداغ آبادی -11 
 .46تا  41صفحات  ،3
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 .75تا  67صفحات  :(4)
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عيت بررسي خصوصيات جم ،محبوبه حميدرضا، حميدی باقرزاده راضيه، كشاورز طاهره، شریف فرخنده، دهباشي صدیقه، طباطبایي -13
، 2شماره  16 دوره ;1387مجله علمي دانشکده پرستاری و مامایي همدان ، های مواجه شده با خشونت خانگي طي بارداریشناختي خانم

 .15تا  5صفحات 
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 مقدمه
اين  در زن رواني و روحي جسمي، است. سالمت زن هر در زندگي مندشکوه حال عين در و بحراني مهم، هايدوره از يکي حاملگي

افراد خانواده و  حمايت از حاملگي طي در که دارد. زناني و شيردهي طبيعي زايمان در موفقيت جنين، سالمت بر توجهي قابل دوره اثرات
(. 1کنند )و زايمان مي حاملگي هايسختي و فشارها تحمل بيشتري براي توانايي احساس شوندمي مندبهره خود همسر خصوص بستگان به

 و سپري کردن دوران بارداري و زايمان و تربيت در مادران و توأم پدران نقش بر اهميت خود، گسترده مفاهيم با باروري هم بهداشت
 مسئوليت احساس و خانواده روابط درون به تقويت باروري، بهداشت مختلف هايجنبه در مردان مشارکت .تأکيد دارد فرزندان نگهداري

 مردان مردان هنوز هم جايگاه رغم اهميت مشارکت(. اما علي2-3شود )مي منجر فرزندان سالمت و تربيت آموزش، در قبال مردان تربيش
 به متعلق فرد به بصورت منحصر که است ايتجربه زايمان حاملگي و برخي نظر از مجادله است. و بحث مورد حاملگي به مربوط وقايع در

 براي مهمي مقطع باروري مربوط به امور که معتقدند ديگر ايباشد. عده ثانوي نقشي طور عامدانهبه بايد آن در مردان نقش و است زنان
 به است. اهتمام زوجين ارتقاي ارتباط بين براي مناسب زمان و مطلوب قدرت توزيع جنس، رابطه دو مورد در ظريف گفتگوي و تعامل

با توجه به نقش مثبت  (.4-5دهد ) ارتقا و جامعه خانه در را مرد و زن کيفيت رابطه تواندمي باروري و زنان در سالمت مردان مشارکت
 اهداف به رسيدن در مهم عنوان استراتژي به مردان مشارکت هاي دوران بارداري و پس از زايمان، امروزه ازمردان در بهبود نتايج مراقبت

 جهاني، بهداشت (. سازمان6-7است ) شده برده مادران نام سالمت ارتقاي و برابري جنسيتي زنان، مانند توانمندسازي سوم هزاره توسعه
 افزايش آگاهي ناتال، پري هايمراقبت از استفاده و دسترسي همچون تسهيل را شامل مواردي ايمن مادري هايبرنامه در مشارکت مردان

 (. 8داند )مي زايمان ريزي برايدر برنامه شرکت و ناتال پري هايمراقبت در
دهد که سطح مشارکت در مناطق نتايج مطالعات انجام شده در خصوص ميزان مشارکت مردان در حمايت از همسرانشان، نشان مي

  زنان، ديدگاه از بارداري دوران هايمراقبت در مردان مشارکت ميزان همکاران، و Fekedeمطالعه  درباشد. بسيار متفاوت مي مختلف دنيا
 از پس مرخصي از که پدراني در از نوزاد مراقبت در مشارکت و همکاران ميزان Redshaw(. در مطالعه 9است ) شده درصد گزارش 7/19

 خارج در همسر وقتي پدران درصد از 9/78بود، همچنين  پدرها ساير از بيش بودند برخوردار خواسته حاملگي و مالي خوب وضعيت زايمان،
 3/77کردن درصد، حمام 5/96کودک  با بازي زمينه مشارکت در ميزان داشتند. مشارکت کودک از نگهداري در بود سرکار يا منزل از

 (. 10درصد بود ) 9/86درصد و تعويض پوشاک  3/87تغذيه  به درصد، کمک 0/93بچه  کردن ساکت درصد،
به همراه دارد. را هايي دهد مشارکت مردان ضمن تاثيرات مثبت، مشکالت و محدوديتمطالعات انجام شده در ايران نشان مي

 در شاغل ماماهاي 8انفرادي از مصاحبه  8بهداشتي درماني شهري و  مراکز در شاغل ماماي 14مصاحبه گروهي از  2مرتضوي و همکار با 
 اساس و زايمان را به صورت کيفي مطالعه نمودند. بر بارداري دوران هايمراقب در مردان مشارکت برنامه پيامدهاي و موانع زايشگاه داليل،

 تسهيل زنان، به شده داده بهداشتي اطالعات درک و هامراقبت کيفيت بهبود موجب زوجين به ماماهاي مورد بررسي، ارائه خدمات تجارب
 کنجکاوي و بهداشتي، اشتياق مراقبت دهندگان شود. از نظر ارائهمي سونوگرافي و پزشک به مراجعه چون هاييانجام مراقبت پذيرش

 محدود منزل، کارهاي در آنان به شامل کمک باردار زنان هايجنين، درخواست قلب شنيدن صداي خصوصاً بارداري مسائل زمينه مردان در
 سونوگرافي پزشک، به خاص مثل مراجعه هايمراقبت انجام پذيرش مشابه، تسهيل موارد و بارداري مشکالت دليل به جنسي روابط کردن

-مسئوليت تفاهم، افزايش سوء بروز احتمال مردان، کاهش آموزش مثبت مشترک، تأثيرات گيريتصميم فرآيند آزمايشات، تسهيل انجام و
مردان مطرح شد. از ديدگاه ماماهاي  مشارکت داليل زن از از رواني روحي حمايت و درديمردان، احساس هم نگراني و کاهش پذيري

 و ماما با ارتباط در مردان فرهنگي )معذب بودن ماماها، مسائل براي آموزشي برنامه فضا، فقدان انساني، کمبود نيروي مورد بررسي، کمبود
 اطالعات امکان کسب عدم .موانعي براي مشارکت مردان باشد تواندمي چهره به چهره( به صورتمسائل  برخي گفتن در ماما بودن معذب

زوجين به خاطر  بين اختالف مالي، بروز مشکالت و همسر رواني بيماري همسرآزاري، صحيح از زنان باردار در خصوص اعتياد همسر،
 در مردان مشارکت منفي دليل آگاهي کم يا نگراني زياد جزء پيامدهاي همسران به هايدخالت اي و بعضا فرهنگي، افزايشاختالف سليقه

 (. 11زايمان ذکر گرديد ) و بارداري هاي دورانمراقبت
 سه در باردار زن 43زايمان از ديدگاه  و بارداري دوران هايدر مراقبت مردان مصاحبه گروهي، مشارکت 6در مطالعه ديگري که با 

حمايت را از  و عشق و باردار زنان انتظارات به صورت کيفي مورد بررسي قرار گرفت، زنان مورد بررسي افزايشبارداري  سوم يا دوم ماهه
کسب تجربه، از عوامل  و مرد سن افزايش و مردان آموزش مردان، اشتياق و تمايل دوم، مردان ذکر نمودند. حاملگي اصلي مشارکت داليل

مردان  مشارکت زايمان از پيامدهاي مثبت درد کاهش و زايمان و حاملگي وقايع بهتر درک مردان مطرح گرديد. مشارکت کنندهتسهيل
 اتاق در حضور به مردان تمايل عدم علت ترينمردان، مهم پرسنل از استقبال عدم بهداشتي و مراکز زنانه محيط زنان، نظر عنوان شد. از

 و خانوادگي تربيت غلط، باورهاي اجتماعي، غرور، هايانگ فرهنگي )مانند عوامل بارداري، مشکالت باور است. عدم بهداشتي مراکز مامايي
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 مالي مشکالت و خود خانواده به اتکاي زن پرسنل، نامناسب رفتار مراکز، زنانه محيط عرفي، موانع کوچک(، شهرهاي بسته هايمحيط
 (.12زايمان نام برده شد) و بارداري دوران هايمراقبت در مردان مشارکت عمده از موانع هخانواد

زوج در بحث گروهي در  17دهنده خدمات سالمت مادران و شرکت ارائه 8زوج و  14در يک مطالعه کيفي که با مصاحبه عميق از 
اجتماعي،  بارداري، پايين بودن سطح آگاهي، ننگ ههاي دورمراقبت در مردان مشارکت موانع براي تريننپال انجام گرفت، برجسته

فضاي فيزيکي  و انساني نيروي مشکالت در سياست، خدمات سالمت هم اشکال دهندگانشغلي عنوان شد. ارائه خجالت، وظايف/ کمرويي
 خدمات را داشتند که ارائه اين احساس آرا اتفاق مراقبت به دهندگانمطرح کردند. ارائه اول درجه موانع مراکز بهداشتي درماني را به عنوان

آنها بهتر  همسران و باردار و اغلب زنان دهدافزايش مي شده داده بهداشتي به اطالعات باردار را زنان درک و مراقبت فيتکي زوج محور،
 گام اولين عنوان به مراکز بهداشتي درماني سياست در عمده تغيير يک اساس، اين بر خودشان را منعکس و ابراز نمايند. نگرش دنتوانمي

  .(13يابد )ضرورت مي زوج محور دوران بارداري خدمات معرفي در مهم
نمايد که هر کشور و منطقه هر چند وقت يکبار کميت اهميت نقش مردان در ارتقاي سالمت مادران و نوزادان ضرورتي را ايجاد مي

شواهد را طراحي و اجرا نمايد. کننده و بازدارنده آن را بررسي و بر اساس آن، مداخالت مبتني بر و کيفيت مشارکت مردان و عوامل تسهيل
هاي دوران بارداري و پس از زايمان از ديدگاه مادران زايمان نموده اين قسمت مطالعه به منظور تعيين سطح مشارکت مردان در مراقبت

 ساکن مناطق شهري و روستايي ايران انجام گرفت. 
 

 هایافته
درصد تا  3/97کننده در مطالعه، مجموعا از روستايي شرکت ناطقمادر ساکن م 1278مادر ساکن مناطق شهري و  1510از بين 

نمره سقف يا  70سئوال طراحي شده در اين قسمت مطالعه را پاسخ دادند. ميزان مشارکت مردان با توجه به  17درصد به هر کدام از  0/95
سطح مشارکت مردان را در کل منطقه  1بود. جدول  4/50±0/10نمره متفاوت و ميانگين ميزان مشارکت  10تا حداقل  70کل، از حداکثر 

 دهد. شهري و روستايي نشان مي
، 6/49±0/10ميانگين ميزان مشارکت مردان در منطقه جغرافيايي موارد پايين، متوسط و باالي مرگ و مير مادران به ترتيب 

دار ايران بر حسب مرگ و مير مادران اختالف معنيبود و بين ميزان مشارکت مردان و مناطق مختلف جغرافيايي  1/10±4/51، 9/9±2/50
هاي دوران بارداري و پس از زايمان را از ديدگاه مادران بر ميانگين ميزان مشارکت مردان در مراقبت 2(. جدول P<05/0وجود داشت )

 دهد. حسب ميزان خطر مرگ مادر در مناطق جغرافيايي ايران نشان مي
بين ميانگين ميزان مشارکت مردان و سطح تحصيالت آنها و بين ميانگين ميزان مشارکت مردان سطح با استفاده از آزمون کندالز، 

(. به عبارتي هرچه تحصيالت مردان و همسران )مادران( باالتر P<05/0دار وجود داشت )تحصيالت همسران )مادران( رابطه مستقيم معني
 يابد.رود ميزان مشارکت مردان افزايش ميمي

ارداري، تعداد زايمان دان، سن همسران )مادران(، تعداد باده از آزمون پيرسون، بين ميانگين ميزان مشارکت مردان و سن مربا استف
(. به عبارتي P<05/0دار وجود داشت )همسران )مادران(، فاصله بين آخرين زايمان با زايمان ماقبل، تعداد فرزندان رابطه معکوس معني

شود، ميزان مشارکت تر ميارداري، تعداد زايمان همسران )مادران(، تعداد فرزندان بيشان )مادران(، تعداد بدان، سن همسرهرچه سن مر
 يابد.داري کاهش ميطور معنيمردان به

هاي ( ولي با تعداد مراقبتP<05/0دار )هاي دوران بارداري رابطه مستقيم معنيبين ميانگين ميزان مشارکت مردان و تعداد مراقبت
 (.P>05/0دار وجود داشت )پيش از بارداري غيرمعني

 (. P>05/0دار وجود نداشت )شان ارتباط معنيبين ميزان مشارکت مردان با نوع زايمان همسران
تر از مردان داراي منزل وياليي( و بين ميزان مشارکت مردان با نوع منزل )ميزان مشارکت در مردان داراي منزل آپارتماني بيش

دار تر از مردان فاقد اتومبيل سواري( رابطه معنيبرخورداري از وسيله نقليه شخصي )ميزان مشارکت در مردان داراي اتومبيل سواري بيش
(05/0>Pولي با نوع ملکيت منزل مسکوني ارتباط غيرمعني )( 05/0دار داشت<P.) 
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 ایمان از دیدگاه مادرانهای دوران بارداری و ز: سطح مشارکت مردان در مراقبت1جدول 

يف
رد

 

 فراواني سطح مشارکت
 

 موارد مشارکت مردان در راستاي

کل 
 موارد

 پاسخ 
 خيلي زياد زياد متوسط کم خيلي کم

 (2/27) 735 (7/32) 885 (1/35) 951 (7/2) 73 (3/2) 63  2707 و مورد نياز در منزلحضور به موقع  1
)خريد البسه،  ها و انتظاراتتامين خواسته 2

 (6/27) 745 (8/31) 858 (3/30) 818 (0/7) 190 (3/3) 90 2701 هاي تفريحي(ها و مکانبردن به مهماني
 (9/37) 1021 (7/38) 1047 (0/19) 511 (7/2) 72 (7/1) 45 2696 انجام کارهاي خانه 3

4 
تمايل يا اصرار در مصرف مواد غذايي 

مناسب مثل گوشت، لبنيات، ميوه و 
 سبزيجات

2713 118 (3/4) 23 (8/0) 614 (6/22) 956 (1/35) 1002 (2/37) 

5 
درک علت عدم انجام کارهاي خانه به 

خاطر ضعف و بيحالي ناشي از بارداري و 
 زايمان

2708 19 (7/0) 101 (7/3) 275 (2/10) 833 (8/30) 1480 (6/54) 

6 
هاي درک علت عدم برآورده کردن خواسته

هاي دوره محدوديتجنسي به خاطر 
 بارداري و يا ضعف و بيحالي ناشي از آن

2706 24 (9/0) 138 (1/5) 299 (0/11) 1024 (8/37) 1221 (2/45) 

هاي مصرف به موقع و مستمر مکمل 7
 (8/23) 644 (1/29) 787 (5/26)718  (8/3) 103 (8/16) 454 2706 دارويي يا ساير داروهاي تجويز شده

مراجعه به مرکز بهداشتي همراهي در  8
 (0/36) 975 (4/32) 879 (4/20) 551 (8/2) 76 (4/8) 226 2707 درماني يا تشخيصي

9 
هاي آموزشي يا مطالعه حضور در کالس

هاي دوران بارداري و در خصوص مراقبت
 زايمان

2704 820 (6/30) 275(2/10) 824 (5/30) 486 (0/18) 289 (7/10) 

جهت حضور در زايشگاه تمايل يا آمادگي  10
 (3/55) 1493 (6/25) 691 (9/11) 321 (0/2) 53 (2/4) 142 2700 )در موقع زايمان(

11 
درخواست از بستگان طرفين )مادر، خواهر( 

جهت کمک در طول بارداري و پس از 
 زايمان

2713 415 (3/15) 86(2/3) 479 (7/17) 749 (6/27) 984 (2/36) 

براي انجام زايمان به توصيه و يا اصرار  12
 (8/27) 753 (9/18) 512 (3/14) 386 (7/3) 101 (3/35) 954 2706 روش طبيعي

13 
آگاهي از مشکالت متداول دوران بارداري 

)تهوع، سرگيجه، ضعف و بيحالي، کمردرد( 
و عدم بدگماني يا برداشت تمارض از 

 موارد مذکور
2674 448 (8/16) 158 (9/5) 814 (4/30) 720 (9/26) 534 (0/20) 

 (7/19) 531 (9/21) 590 (4/29) 790 (0/8) 216 (0/21) 568 2695 تر و خشک کردن يا شستشوي بچه 14
ترين سطح مشارکت مربوط به درک علت عدم انجام کارهاي خانه به خاطر ضعف و بيحالي ناشي از دهد باالنشان مي 1جدول همانطور که 

هاي دوران بارداري و هاي آموزشي يا مطالعه در خصوص مراقبتترين سطح مشارکت مربوط به حضور در کالسبارداري و زايمان و پايين
 زايمان بود.

بود که با آزمون تي مستقل بين ميزان مشارکت مردان  7/50و در مناطق روستايي  2/50ميانگين ميزان مشارکت مردان در مناطق شهري 
 (.P=221/0داشت )نداري وجود تباط معنيو محل سکونت مادران مورد بررسي ار

استان مورد بررسي که ممکن است از نظر وضعيت اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي شرايط متفاوت داشته باشند، ميزان  6با توجه به 
ن مشارکت مردان ميانگين ميزا 2مشارکت مردان براساس ميزان خطر مرگ مادر در مناطق جغرافيايي ايران جداگانه محاسبه گرديد. جدول 

 دهد. هاي دوران بارداري و زايمان را از ديدگاه مادران بر حسب ميزان خطر مرگ مادر در مناطق جغرافيايي ايران نشان ميدر مراقبت
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 های دوران بارداری و زایمان از دیدگاه مادران : میانگین میزان مشارکت مردان در مراقبت2جدول 

 مناطق جغرافیایی ایران بر حسب میزان خطر مرگ مادر در

 
 مناطق جغرافيايي بر اساس فراواني مرگ مادر

 کم خطر موارد مشارکت مردان در راستاي
خطر 
 P کل خطر زياد متوسط

 024/0 8/3±9/0 9/3±0/1 8/3±0/1 7/3±9/0 حضور به موقع  و مورد نياز در منزل  1

ها و )خريد البسه، بردن به مهماني ها و انتظاراتتامين خواسته 2
 792/0 7/3±0/1 7/3±0/1 7/3±0/1 7/3±0/1 هاي تفريحي( مکان

 014/0 1/4±9/0 2/4±9/0 1/4±9/0 0/4±9/0 انجام کارهاي خانه  3

تمايل يا اصرار در مصرف مواد غذايي مناسب مثل گوشت،  4
 274/0 0/4±0/1 0/4±0/1 0/4±0/1 0/4±0/1 لبنيات، ميوه و سبزيجات 

درک علت عدم انجام کارهاي خانه به خاطر ضعف و بيحالي  5
 002/0 4/4±9/0 4/4±8/0 3/4±9/0 3/4±9/0 ناشي از بارداري و زايمان

هاي جنسي به خاطر درک علت عدم برآورده کردن خواسته 6
 013/0 2/4±9/0 3/4±9/0 3/4±9/0 1/4±9/0 هاي دوره بارداري و يا ضعف و بيحالي ناشي از آن محدوديت

هاي دارويي يا ساير داروهاي مصرف به موقع و مستمر مکمل 7
 001/0 3/3±6/1 4/3±5/1 2/3±6/1 2/3±6/1 تجويز شده 

 240/0 8/3±3/1 9/3±3/1 8/3±3/1 8/3±3/1 همراهي در مراجعه به مرکز بهداشتي درماني يا تشخيصي  8

-خصوص مراقبتهاي آموزشي يا مطالعه در حضور در کالس 9
 046/0 5/2±6/1 6/2±6/1 5/2±6/1 4/2±7/1 هاي دوران بارداري و زايمان

 385/0 2/4±2/1 2/4±2/1 2/4±2/1 2/4±2/1 تمايل يا آمادگي جهت حضور در زايشگاه )در موقع زايمان(  10

درخواست از بستگان طرفين )مادر، خواهر( جهت کمک در  11
 320/0 5/3±6/1 5/3±6/1 6/3±6/1 5/3±7/1 طول بارداري و پس از زايمان 

 275/0 7/2±0/2 8/2±0/2 7/2±0/2 6/2±1/2 توصيه و يا اصرار براي انجام زايمان به روش طبيعي  12

13 
آگاهي از مشکالت متداول دوران بارداري )تهوع، ضعف و 
بيحالي، کمردرد( و عدم بدگماني يا برداشت تمارض از عالئم 

 مذکور
5/1±1/3 5/1±2/3 4/1±3/3 5/1±2/3 003/0 

 081/0 0/3±6/1 2/3±5/1 9/2±6/1 9/2±7/1 تر و خشک کردن يا شستشوي بچه 14
هاي دوران ها و حمايتدهد در کل کشور ميانگين ميزان مشارکت مردان در موارد مختلف مربوط به مراقبتنشان مي 2جدول همانطور که 

نمره متفاوت بود. ميانگين ميزان مشارکت مردان در بين مناطق مختلف ايران بر  5/2تا  4/4از  نمره سقف(، 5بارداري و پس از زايمان )از 
 سطح بود. دار يا تقريبا مشابه و هم( و در بقيه موارد غيرمعنيP<05/0دار وجود داشت )مورد تفاوت معني 6حسب ميزان مرگ مادران در 

شان در بارداري اخير معمول داشتند، انتظارات و هايي که مردان از همسرانها و مساعدتدر اين مطالعه عالوه بر مشارکت مردان يا حمايت
سطح انتظارات يا تمايالت مادران  3بارداري بررسي گرديد. جدول هشان در عرصه مربوط به دورتوقعات مادران در خصوص حضور همسران

 دهد.زايمان و پس از زايمان را نشان ميهاي مورد نياز در دوره بارداري، را از همسران جهت حمايت
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 : سطح انتظارات یا تمایالت مادران از همسران جهت حمایت از دوره بارداری و زایمان3جدول 

يف
رد

 

 سطح انتظار
 

 موارد انتظار از همسر در راستاي

کل 
 موارد

 پاسخ 
 خيلي زياد زياد متوسط کم خيلي کم

هاي آموزشي مرتبط با شرکت در کالس 1
 (7/20) 549 (1/26) 692 (8/26)709   (3/6)166 (1/20)533 2649 بارداري و زايمان

 (3/64) 1715 (4/21) 572 (8/7) 208 (4/1) 38 (1/5)148 2671 حضور در زايشگاه در طول فرايند زايمان 2

3 
اخذ مرخصي يا عدم مراجعه به محل کار در 

ماه آخر بارداري و پس از زايمان جهت انجام 
امور خانه )تهيه غذا، شستن ظروف و البسه، 

 نظافت(
2696 307(4/11) 121(5/4) 574 (3/21) 652 (2/24) 1042 (6/38) 

 شان در موقع زايمان در زايشگاه حضور داشته باشند.دهد که باالترين سطح انتظار مادران اين است که همسراننشان مي 3جدول 
 دهد.تمايالت زنان را از همسران بر حسب ميزان خطر مرگ مادر در مناطق جغرافيايي ايران نشان ميميانگين سطح انتظارات يا  4جدول 

 
 : میانگین سطح انتظارات یا تمایالت زنان از همسران جهت حمایت از دوره بارداری و زایمان 4جدول 

 بر حسب میزان خطر مرگ مادر در مناطق جغرافیایی ایران
 اساس فراواني مرگ مادرمناطق جغرافيايي بر  

 کم خطر موارد انتظار از همسر در راستاي
خطر 
 P کل خطر زياد متوسط

 074/0 1/3±6/1 1/3±5/1 2/3±6/1 0/3±7/1 هاي آموزشي مرتبط با بارداري و زايمان شرکت در کالس 1
 150/0 3/4±2/1 4/4±1/1 4/4±1/1 3/4±3/1 حضور در زايشگاه در طول فرايند زايمان 2

3 
اخذ مرخصي يا عدم مراجعه به محل کار در ماه آخر بارداري و 
پس از زايمان جهت انجام امور خانه )تهيه غذا، شستن ظروف و 

 البسه، نظافت( 
4/1±8/3 5/1±6/3 5/1±6/3 5/1±7/3 001/0 

تنها در مورد اخذ مرخصي و هاي آموزشي دارند و دهد که مادران انتظارات متوسطي براي شرکت همسران در کالسنشان مي 4جدول 
 (.P<05/0دار وجود داشت )حضور در خانه بين مناطق مختلف جغرافيايي تفاوت معني

 
 تفسیر نتایج

باشد. شايد کمتر کسي اين مطالعه نشان داد که باالترين سطح انتظارات مادران مورد بررسي، حضور همسران در محل زايمان مي
محل زايمان اينقدر براي مادران ايراني مهم و پراهميت باشد. چرا که احتماال برداشت ذهني بعضي از تصور نمايد که حضور همسران در 

تمايل به حضور همسران در محل زايمان متاثر از فرهنگ غربي است و با آداب و  است کهدهندگان خدمات سالمت اين مسئولين و ارائه
ه اينکه تمايل مادران ايراني براي حضور همسران در محل زايمان بعضا بيش از رسوم جامعه ما چندان سازگار نيست. نکته جالب توج

 در کنار زايمان زمان در همسرشان که دادندمي ترجيح مادران درصد 73 يونان، در دراگوناس مطالعه کشورهاي توسعه يافته غربي است. در
هاي اين باشد که اگر همسران در موقع زايمان، شاهد درد و رنج و پيچيدگي(. شايد تمايل بسيار زياد مادران ايراني به خاطر 14باشند ) آنان

شود. مطالعات نشان دادند مرداني که در فرايند شان در بعد از زايمان بيشتر ميکنند و مشارکتفرايند زايمان باشند، کمتر ناسپاسي مي
کنند. تر هم اعالم آمادگي ميآفريني بيشگيرند که براي نقشر مييابند، آنقدر تحت تاثير احساسات عاطفي قرازايمان همسرشان حضور مي

 هايطي زايمان حتي را همسرانشان که داشتند تمايل زايمان در کننده مردان شرکت درصد 70 از بيش آلمان در گبرتشيفليچ مطالعه در
 (.15کنند ) حمايت جراحي مداخالت و سخت

 هايمراقبت در پدر شده به شرح زير را از ديدگاه مادران ايراني تائيد نمايد. درگير شدنتواند نتايج مطالعه انجام يافته فوق مي
 شناختي، مثبتي در حيطه نتايج با همراه و شده او رشد بعدي مراحل در با کودک پدر ترقوي ارتباط به منجر زايمان در حضور و بارداري
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 ميزان شيردهي، افزايش بهبود ترم، پره نوزادان در وزناضافه بهبود به توانمي آن جمله از که است کودک اجتماعي رفتار و تکاملي
 (. 16نمود ) اشاره تحصيلي بعدي هايموفقيت و زبان فراگيري هايمهارت

درک علت عدم انجام کارهاي خانه به خاطر ضعف و بيحالي ناشي از اين مطالعه نشان داد که از ديدگاه مادران ايران، همسران با 
تر آنها به تواند ناشي از باالتر رفتن سطح تحصيالت مردان و فهم و درک بيشبارداري و زايمان بيشترين مشارکت را داشتند. يافته فوق مي

مسائل و مشکالت متداول بارداري باشد. طبيعي است مرداني که در راستاي يافته فوق مشارکت باالتري داشته باشند، احتماال مشارکت آنها 
 شوند.رود و کمتر مرتکب همسرآزاري ميير امور مرتبط با دوران بارداري، زايمان و پس از زايمان هم باالتر ميدر سا

هاي دوران هاي آموزشي يا مطالعه در خصوص مراقبتترين ميزان مشارکت مردان حضور در کالسمطالعه حاضر نشان داد که کم
ترين انتظار مادران يل مختلفي داشته باشد. در بررسي انتظارات مادران از همسران، پايينبارداري و زايمان بود. يافته فوق ممکن است دال

(. در مطالعه انجام گرفته توسط مرتضوي و همکار گزارش گرديد که 4و 3هاي آموزشي بود )جدول در خصوص شرکت همسران در کالس
 بودن معذب و ماما با ارتباط در مردان فرهنگي )معذب بودن مسائلکمبود فضاي مناسب در مرکز بهداشتي درماني براي آموزش مردان و 

با (. 11هاي آموزشي باشد )موانعي براي مشارکت مردان و حضور در کالس تواندمي چهره به چهره( مسائل به صورت برخي گفتن در ماما
 يک ي ازترکيب و مردان را شناسايي نيازهايبايد ، سالمت کنندگان مراقبتارائه ،ماکر( و همچنين مطالعه جونگ13مطالعه موالني )توجه به 
 .(17ارائه نمايند ) تنظيم و بارداري دوران هايمراقبت برايرا  محور خانواده رويکرد

دار بودن ميزان مشارکت مردان در مناطق جغرافيايي با موارد متفاوت مرگ و مير مادران بود و هاي اين مطالعه معنييکي از يافته
ميزان مشارکت مردان بر خالف انتظار از مناطق با موارد پايين مرگ به سمت مناطق با موارد باالي مرگ مادران افزايش داشت. يکي از 

-تواند به سطح انتظارات مادران در منطق مختلف ايران که آن هم وابسته به وضعيت اقتصادي و اجتماعي و سطح سواد ميداليل فوق مي
 شان دارند.تري از مشارکت همسرانطبيعي است که مادران باسوادتر و داراي موقعيت اقتصادي باالتر، انتظار بيش باشد مربوط باشد.

هاي اين پژوهش نشان داد هرچه سن مردان، سن همسران )مادران(، تعداد بارداري، تعداد زايمان همسران )مادران(، تعداد يافته
يابد. يافته فوق ممکن کاهش مي يدارطور معنيشود، مشارکت مردان بهتر مييمان ماقبل بيشفرزندان، فاصله بين آخرين زايمان با زا

تر شدن در ارتباط باشد. به عبارتي مردان ايران ممکن است به موازات مسندر ايران تر تمايل براي فرزندآوري بيشتدريجي است با کاهش 
-هاي مرتبط به آن را داشته باشند. يافته فوق بايد براي ارائهنقش پدري و مسئوليت تري براي پذيرشتر شدن فرزندان، حوصله کمو اضافه

سالگي در  18دهندگان خدمات سالمت يک نکته قابل توجهي محسوب شود و با تاکيد بر همين نکته زنان را تشويق نمايند بعد از سن 
تر از مزاياي مشارکت مردان سال( صاحب فرزند بعدي شوند تا بيش 3تر از سنين مناسب باردار و با رعايت فاصله مناسب )و نه خيلي بيش
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 مقدمه
 ناخواسته (. حاملگی1) است نوزاد و مادر سالمتی بردن باال در مهم یک شاخص مندهدف بارداري داشتن و بارداري براي ریزيبرنامه

-اتفاق می هاییزوج در بين ناخواسته . به عبارتی حاملگیباشد ناخواسته از زوجين یكی نظر از حداقل كه است بروز بارداريشرایط نوعی از 
 هايروش وجود با و خانواده جدید به فرزند ورود جهت مناسب موقعيت نداشتن یا تعداد فرزند، كفایت علت به طرفين ميل عليرغم كه افتد

 كه شودمی باعث هاخانواده این فرهنگی و اقتصادي، اجتماعی مشكالت و اندشده فرزند صاحب مجددأ از حاملگی پيشگيري شده تعریف
 (.2بدانند ) تحميلی و اضافی همواره را ناخوانده نميهما حضور این

 ميان از و است آنها ناخواسته درصد 38 كه دهدمی رخ جهان در حاملگی ميليون 210 سال هردهد هاي اخير نشان میگزارشات سال
 پنج از یكی عنوان كه به است قانونی غير جنين سقط ناخواسته بارداري پيامدهاي از شود. بنابراین یكیمی ختم سقط به درصد 22 آنها
 حال در كشورهاي در زن دهد كه حدود نيم ميليونجهانی هم نشان می بهداشت سازمان گزارشاست.  شده گزارش جوان زنان مرگ تعل

 .(3باشد )می غيربهداشتی جنين سقط ها به خاطرمرگ این از و یک چهارم دهندمی دست از را خود زایمان جان و بارداري دوران در توسعه
 كه است حالی در د. ایندار آمادگی نياز به كودك از مراقبت و زایمان بارداري، دوران گذراندن براي سالم ینطبيعی است كه هر ز

 با زنانكند. می همراه تربيش اضطراب و نگرانی با ترس، را حاملگی دوران بارداري، با موافقت عدم و برنامه بارداري بدون با مواجهه
 درتر خواسته بيش حاملگی داراي زنان با در مقایسه بارداري، دوران طی عواطف ناخوشایند و احساسات داشتن علت به ناخواسته بارداري
 منظم از مراجعه هستند. همچنين زناشویی رضایت كاهش و وزن كم نوزادان تولد و زودرس زایمان سقط، افزایش فشارخون، بروز معرض

 ايبالقوه خطرات شوندمی و موجب نموده كوتاهی جنين، و خود سالمت پيگيري جهت مورد نياز خدمات دریافت براي بهداشتی مراكز به
 و شناسایی موقع به آیدمی حساب جنين به و مادر سالمت براي جدي تهدیدي كه اكالمپسی اكالمپسی وابتال به پره افزایش نظير

 (.4) نشود پيشگيري
 اندذكر نموده عمدي سقط به اقدام آن دنبال به و بارداري بودن براي ناخواسته را زیادي دالیل است شده انجام دنيا در كه مطالعاتی

 و مادر از سالمت نگرانی فرزند، از نگهداري براي نبودن آماده فرزندان، بودن تعداد كافی كرد: اشاره زیر موارد به توانمی جمله آن از كه
 در ناامنی احساس تنهایی، مالی، احساس جدایی، مشكالت قصد و همسر با ضعيف فرزند، رابطه داشتن با تحصيل ادامه امكان عدم جنين،
 مانند خانواده اعضاي طرف از یا و فشارهاي اجتماعی اثر بر است ممكن كه سقط براي زنان تصميم گرفتن تأثير قرار آینده، تحت مورد

 بارداري دالیل خصوص در ایران در انجام شده مطالعات از برخی اساس بر (.5-7)باشد  بهداشتی خدمات هايارائه دهنده یا و همسر
مثل  جنينی عوامل نظر از فاميلی، ازدواج و ازدواج طول مدت قبلی، هايزایمان تعداد و مادر بيماري مثل مادري به عوامل توانمی ناخواسته

 و عوامل روانی نظر از همچنين ومالی  نيازهاي تأمين در توانایی عدم اقتصادي مثل اجتماعی عوامل سرخجه، و واكسن و جنينی نقص
 (.8) نمود خانواده اشاره در جدید فرد یک شدن اضافه احتمال اثر در عاطفی

در خصوص ميزان بروز بارداري ناخواسته، دالیل و پيامدهاي آن انجام گرفت كه بعضی از نتایج مشابه و در ایران مطالعات متنوعی 
 و شهري درمانی بهداشتی مراكز به كنندهمراجعه باردار مادر 300جراحی و همكاران كه در مطالعه بعضی نتایج هم متفاوت بوده است. 

داري بين سن، درصد بود. ارتباط معنی 7/21 ناخواسته بارداري شيوع، مورد بررسی قرار گرفت 1390سال درسرخس  شهرستان روستایی
، بارداري از پيشگيري در همسر مشاركت ،فرزندان تعداد، قوميت، تحصيالت ،خانوادگی درآمد ، شغل،بلیق حاملگی ناخواستهو تعداد سابقه 
درصد  9/16 ناخواسته مادران با بارداري در سقط به اقدامميزان قبلی وجود داشت.  هايبارداري تعداد ،پيشگيري هايروش از همسر اطالع

 ناخواسته هاحاملگی درصد 3/30 زایشگاه، به كنندهمراجعه باردار زنان از نفر 231و همكاران با بررسی  گنجویی اشرف مطالعه در (.9) بود
درصد یا  60) داد نشان معنادار كاهش مادران سواد افزایش با افزایش و مادران سن افزایش با ناخواسته حاملگی وقوع شد. شانس گزارش

 بود باالتر داشتند، ترفرزندان بيش تعداد كه هاییخانواده در ناخواسته . حاملگیسواد بود(بی گروه در ناخواسته هايحاملگی بروز ترینبيش
 حاملگی بروز كه داد نشان بررسی بود. نتایج درصد 8/77 فرزند 4 بيش از با هايخانواده بين در ناخواسته حاملگی شيوع به طوري كه ميزان

در مطالعه  (.10) است بوده تربيش آگاه افراد در ناخواسته حاملگی بروز به نسبت پيشگيري روش از آگاهی بدون افراد در ناخواسته
كه  داد نشان جهت زایمان بررسی شدند، نتایج شاهرود شهرستان هايبيمارستان به كنندهباردار مراجعه مادر 270پورحيدري و همكاران كه 

 در بارداري تعداد و فرزندان تعداد ازدواج، مدت طول بارداري، زمان در مادران سنی ميانگين درصد مادران ناخواسته بود و 4/30حاملگی 
 اولين مراجعه زمان بارداري، از قبل مشاوره انجام بين بود. خواسته بارداري با مادران از تربيش معناداري طور به ناخواسته بارداري با مادران
 آزمایشات انجام آهن، قرص مرتب مصرف فوليک، اسيد مصرف زمان درمانگاه مامایی، مراجعات بهبارداري، تعداد  دوران هايمراقبت جهت
 تمام در عبارتی بهدارد.  وجود معناداري آماري تفاوت ناخواسته و خواسته بارداري دو گروه بين وزنمطلوب  اضافه شدنبارداري،  روتين
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 مادران دردرصد و  17 ناخواسته بارداري با مادران در ادراري عفونت شيوع .است بوده ترمطلوب وضعيت خواسته بارداري در ذكر شده، موارد
 (.11) بود داریمعن و این تفاوتدرصد  7/8 خواسته بارداري با

با شناخت از قابل مالحظه بودن بروز حاملگی ناخواسته در ایران و برنامه كشوري مادري ایمن تدوین در گذاران و مسئولين سياست
صفحه اول فرم مراقبت عامل خطر  17بينی نشده را به عنوان یک عامل خطر در ليست پيشیا حاملگی ناخواسته  ،پيامدهاي احتمالی آن

و مراقبت از مادر، شرایط بروز حاملگی را مشخص و چنانچه ناخواسته هندگان خدمات سالمت باید در اولين ویزیت دقرار دادند. ارائهبارداري 
مادر را بتدریج براي پذیرش بارداري و فرزندآوري آماده نمایند تا مادر با  ،هاي الزمو با ارائه آموزش باشد، به عنوان یک عامل خطر ثبت

این قسمت مطالعه با هدف  .عوارض احتمالی بارداري همكاري كندابتالي به در اقدامات پيشگيرانه بارداري  الزم هايدریافت مراقبت
 ناخواسته و عوامل مرتبط با آن انجام گرفت. هايشناخت ميزان بروز حاملگی

 
 هایافته

 4/86مادر ) 2345درصد( به سئوال شرایط بروز حاملگی پاسخ دادند كه حاملگی  3/97) نفر 2714مادر مورد بررسی،  2788از بين 
درصد( فقط مادر  8/1مورد ) 50مورد حاملگی ناخواسته، در  369در بين درصد( ناخواسته اعالم شد.  6/13مادر ) 369درصد( خواسته و 

مادر با  369از خواستند. درصد( هر دو زوج نمی 5/10)مورد  284خواست و در درصد( فقط همسر نمی 3/1مورد ) 35خواست، در نمی
درصد آن روش طبيعی یا  6/35كردند كه هاي پيشگيري از بارداري استفاده میدرصد( از یكی از روش 2/73نفر ) 270بارداري ناخواسته، 

 9/20نفر ) 77درصد( ناكافی بودن فاصله بين این حاملگی و زایمان قبلی،  8/23نفر ) 88مادر با بارداري ناخواسته،  369منقطع بود. از 
ارتباط  1جدولدرصد( كافی بودن فرزند را دليل اصلی نخواستن حاملگی اخير اعالم كردند.  7/18نفر ) 69درصد( مشكالت اقتصادي و 

 .دهدداشت، نشان میوجود  دارتعدادي از متغيرهایی كه تفاوت معنی را باوضعيت بروز حاملگی 
 در بین مادران مورد بررسیناخواسته بروز حاملگی  عوامل موثر بر: 1جدول 

 P- Value كل حاملگی ناخواسته حاملگی خواسته 
مناطق مورد 

 بررسی
 858 (17.4)149 (82.6)709 با خطر پایين مرگ مادر

 881 (11.7)103 (88.3)778 با خطر متوسط مرگ مادر 0.000
 975 (12.0)117 (88.0)858 خطر باالي مرگ مادربا 

 سن مادر
 67 (16.4)11 (83.6)56 سال 18زیر 

 2369 (12.8)304 (87.2)2065 سال 35-18 0.022
 236 (19.1)45 (80.9)191 سال 35باالي 

تحصيالت 
 مادر

 1475 (12.1)179 (87.9)1295 دانشگاهیدبيرستان تا  0.043 1144 (14.5)166 (85.5)978 بيسواد تا پایان متوسطه
تحصيالت 

 همسر
 1326 (11.8)157 (88.2)1169 دبيرستان تا دانشگاهی 0.015 1299 (14.8)192 (85.2)1107 بيسواد تا پایان متوسطه

تعداد بارداري 
 قبلی

 883 (6.3)56 (93.7)827 فاقد بارداري قبلی

0.000 
 902 (13.5)122 (86.5)780 یک بار
 517 (19.5)101 (80.5)416 دو بار
 223 (23.8)53 (76.2)170 سه بار

 100 (24.0)24 (76.0)76 بار و بيشتر 4

 تعداد فرزندان

 884 (6.4)57 (93.6)827 فاقد فرزند

0.000 
 1015 (12.9)131 (87.1)884 یک فرزند
 469 (24.7)116 (75.3)353 دو فرزند
 116 (31.0)36 (69.0)80 سه فرزند

 38 (34.2)13 (65.8)25 فرزند و بيشتر 4
سابقه مراقبت 

پيش از 
 بارداري

 1302 (18.2)237 (81.8)1065 عدم سابقه مراقبت
 1216 (9.7)118 (90.3)1098 یک بار مراقبت 0.001

 196 (7.1)14 (92.9)182 بار و بيشتر 2
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جمعيت مناطق ، درصد بود( 4/12درصد و در مناطق روستایی  6/14در مناطق شهري حاملگی ناخواسته )ميزان  بين محل سكونت

شهري، نوع منزل مسكونی )آپارتمانی/غيرآپارتمانی(، مالكيت منزل مسكونی )شخصی/غيرشخصی( برخورداري از اتومبيل شخصی یا 
نسبت فاميلی با همسر، شغل مادر، شغل همسر، خانوادگی، مدت زمان پيمودن بين منزل تا واحد بهداشتی با پاي پياده، تعداد ازدواج مادر، 

 .(P>05/0)دار وجود نداشت ارتباط معنیو حاملگی ناخواسته  زایی و نمایه توده بدنی مادرمردهسابقه  ،سابقه سقط سن همسر،
 

تواند پيامدهاي بعدي ایجاد كند در این مطالعه بعضی از پيامدهاي احتمالی ناشی از با توجه به اینكه حاملگی ناخواسته خود می
پيامدها ارتباط معنی دار  در ایجاد بعضی ازدهد كه حاملگی ناخواسته در ایران نشان می 2گرفت. جدول حاملگی ناخواسته مورد بررسی قرار 

 دارد. 
 در بین مادران مورد بررسیدوره بارداری و پس از زایمان ناخواسته و پیامدهای بروز حاملگی ارتباط بین : 2جدول 

 P- Value كل حاملگی ناخواسته حاملگی خواسته متغيرهاي مورد بررسی
شروع اولين مراقبت 

 بارداري 
 187 (20.9)39 (79.1)148 ماهگی 4بعد از  0.000 1960 (11.6)228 (88.4)1732 ماه اول بارداري 4در طول 

كفایت مراقبت دوره 
 بارداري

 1897 (12.2)232 (87.8)1665 كافی 0.000 693 (17.7)123 (82.3)570 ناكافی
اول هموگلوبين سه ماهه 

 بارداري
 2338 (12.9)301 (87.1)2037 و بيشتر(  11فاقد كم خونی ) 173(82.0) 38(18.0) 211 0.026  (mg/dl 11)كمتر از كم خونی  

مواجهه با عامل خطر یا 
 بيماري در طول بارداري

 1830 (16.4)300 (83.6)1530 عامل خطر یا بيماريمواجهه با حداقل یک  0.000 884 (7.8)69 (92.2)815  مواجهه با عامل خطر یا بيماري عدم

 دریافت قرص اسيد فوليک
 448 (10.0)45 (90.0)403 بار 6-10 0.023 1944 (13.6)265 (86.4)1670 بار 5-1

 دریافت قرص آهن
 1030 (11.5)118 (88.5)912 بار 6-10 0.004 1534 (15.1)232 (84.9)1302 بار 5-1

 زایمان تعداد مراقبت پس از

 169 (20.1)34 (79.9)135 بدون مراقبت پس از زایمان

0.018 
 304 (15.5)47 (84.5)257 یک بار
 1008 (14.0)141 (86.0)867 دو بار
 1233 (11.9)147 (88.1)1086 سه بار

 همسرآزاري جسمانی
 215 (22.8)49 (77.2)166 همسرآزاريمواجه با  0.000 2482 (12.8)318 (87.2)2164 عدم مواجه با همسرآزاري 

 همسرآزاري روحی
 695 (19.4)135 (80.6)560 مواجه با همسرآزاري 0.000 2005 (11.6)233 (88.4)1772 عدم مواجه با همسرآزاري 

داشتن خاطرات تلخ و ناگوار 
 در دوره بارداري

 1812 (15.0)271 (85.0)1541 تلخداراي خاطرات  0.002 840 (10.8)91 (89.2)749 فاقد خاطرات تلخ
داشتن خاطرات تلخ و ناگوار 

 در دوره پس از زایمان
 1904 (14.2)271 (85.8)1633 داراي خاطرات تلخ 0.049 748 (11.8)88 (88.2)660 فاقد خاطرات تلخ

 دار وجود داشت. متغير مورد بررسی تفاوت معنی 11دهد بروز حاملگی ناخواسته در نشان می 2جدول        
 .(P=059/0)دار وجود نداشت ارتباط معنیو هموگلوبين سه ماهه سوم بارداري )كم خونی و عدم كم خونی(  بين شرایط بروز حاملگی        

 
از كل  مشاركت همسران)ميانگين و پس از زایمان  هاي دوره بارداريمشاركت مردان در مراقبتبين شرایط بروز حاملگی و ميانگين 

 .(P=001/0)دار وجود داشت بود( تفاوت معنی 1/45±3/11 و با حاملگی ناخواسته 3/51±5/9 با حاملگی خواستهنمره  65
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 تفسیر نتایج
باشد. این ميزان در مقایسه مورد بارداري در ایران، یک مورد آن ناخواسته می 7-8نشان داد كه تقریبا به ازاي هر نتایج این مطالعه 

. است ترهاي گذشته با نمونه محدودتر انجام گرفته و همچنين نسبت به مطالعات خارج كشور خيلی كممطالعات داخل كشور كه در سالبا 
 زنان، درصد 36مشهد مورد بررسی قرار گرفتند،  هاي شهرزایشگاه به كنندهمراجعه زنان نفر از 400در مطالعه جراحی و همكاران كه 

درصد از این مادران حتی با طی كردن دوره بارداري و تا پس از زایمان بدون سازگار شدن  83ناخواسته اعالم كردند.  ابتدا از را خود بارداري
آیكامري در كنيا  2013 سال مطالعه ميزان بارداري ناخواسته در (.12) بودندی اضنار از حاملگی اخير خودبا حاملگی ناخواسته خود، همچنان 

كاهش  (.13-15درصد بود ) 49الورنس در آمریكا  2011سال  مطالعه درصد و در 5/36تشوم در اتيوپی  2014 سال مطالعه درصد، در 24
تواند نشان دهنده باال رفتن سطح آگاهی تواند چند علت را مطرح نماید. اول در مقایسه با مطالعات داخلی میبارداري ناخواسته در ایران می

در مقابل ميزان شكست روش طبيعی یا منقطع پيشگيري از بارداري هاي مطمئن اشد كه هم از كاربرد روشزوجين در سنين باروري ب
تري پيدا هم از پيامدها و خطرات بارداري ناخواسته كه ممكن است به سقط القایی منتهی شود درك درستو تري پيدا كردند شناخت بيش

یكی از دالیل پایين بودن بارداري ناخواسته در ایران، پایداري بنيان خانواده و نادر بودن  كردند. در مقایسه با مطالعات سایر كشورها شاید
 ارتباطات نامشروع در ایران باشد.

-داري دارد. این تفاوت میهاي پژوهش حاضر نشان داد كه ميزان بارداري ناخواسته در مناطق مختلف جغرافيایی تفاوت معنیفتهیا
وابسته ز تلقی افراد ربه طورغيرمستقيم به فرهنگ و طاست هم ممكن و  باشدمادران و یا همسران آنها  التسطح تحصياز تواند ناشی 

 باشد.
بارداري ناخواسته در با باالتر بودن )هم با تحصيالت همسر و این مطالعه نشان داد كه بروز حاملگی ناخواسته هم با تحصيالت مادر 

در كشور  2012از جمله مطالعه موریس و همكاران در سال دار دارد كه با نتایج مطالعات سایر محققين معنیارتباط سواد( سواد و كمافراد بی
شود كه باالتر رفتن سطح سواد باعث می .(16و  9) همخوانی دارددر شهرستان سرخس  1390نا و مطالعه جراحی و همكاران در سال غ

تري براي اصالح یا بهداشتی داشته باشند و با كسب اطالعات بهداشتی احتماال تمایل بيشات تري براي دریافت اطالعافراد رقبت بيش
 كنند. می پيداتغيير رفتار 

سال  35سال و باالي  18گيرد و مادران زیر دهد بروز حاملگی ناخواسته تحت تاثير سن مادران قرار میحاضر نشان میژوهش پ
گنجویی و همكاران  اشرفاین یافته با مطالعات بعضی از محققين از جمله مطالعه  شوند.بيش از سایر مادران با بارداري ناخواسته مواجه می

دهد كه زوجين جوان به خطرات احتمالی بارداري در سن سال نشان می 18بروز حاملگی ناخواسته در سن زیر تر بودن بيش خوانی دارد.هم
احتماال به دليل انتخاب روش غيرمطمئن پيشگيري از بارداري و یا مصرف نادرست وسایل مطمئن پيشگيري  لیآشنایی دارند و كم

ميزان حاملگی . باالتر بودن نمایدمیگوشزد  تر راهاي بيشها و پيگيريآموزشبه  يشوند كه در هر صورت نيازمندناخواسته باردار می
ممكن است به دليل هم تواند نگرانی زوجين از عواقب احتمالی بارداري در سن باال را نشان دهد و سال هم می 35ناخواسته در سن باالي 

 داشتن تعداد دلخواه فرزند باشد كه دیگر تمایلی براي آوردن فرزند بعدي ندارند.
ي هامراقبتاز دیرتر شود كه مادران باعث مینع بازدارنده حاملگی ناخواسته به عنوان یک ما دهد كههاي این پژوهش نشان مییافته

هاي از دیگران با خطرات و بيماري ترنمایند و حتی بيشو مصرف ت را دریاف هاي داروییي مكملتركمميزان مند شوند، بهره باردراي
خصوص پيامدهاي حاملگی ناخواسته  (. در11مطالعه پورحيدري و همكاران همخوانی دارد )هاي فوق با مرتبط با بارداري مواجه شوند. یافته

خود  فرزند به شيردهی ناخواسته در بارداري با مادران نشان دادند كه 2006 سال در همكاران و فيلدر موارد زیادي مطرح شد. هرومی
 (.17دارند ) تريكم نفس و عزت بوده ترناموفق اجتماعی تعامالت در داشته، تريموفقيت كم

-گيرند و بيش)خشونت جسمی و روحی( قرار میتر در معرض همسرآزاريبارداري ناخواسته بيش با مادران این پژوهش نشان داد كه
عه تر از دیگران خاطرات تلخ و ناگوار از دوره بارداري طی شده خود دارند. باالتر بودن شيوع خشونت در زنان با بارداري ناخواسته در مطال

Goossens ( 18و همكاران هم مورد تائيد قرار گرفت .) باالتر بودن شيوع خشونت در زنان با بارداري ناخواسته شاید به این خاطر باشد كه
دانند و این تصور را دارند كه پيشگيري از بارداري از مسئوليت ها و وظایف مردان به طور معمول زنان خود را در بروز حاملگی مقصر می

تر مادرانی كه قصد یا تر و جديدهندگان خدمات سالمت باشد كه هوشيارانهتواند یک نكته مهمی براي ارائهافته میزنان است. این ی
 هاي موثرتر و جلب مشاركت بيشتر مردان، بارداري ناخواسته را به حداقل برسانند.شرایط بارداري جدید را ندارند، شناسایی و با ارائه مشاوره

هاي دوره بارداري و پس از زایمان زنان با بارداري تر مشاركت همسران در مراقبتگر این پژوهش، سطح پایينهاي دییكی از یافته
داري تواند ذوق و شوق همسران را به طور معنیدهد كه حاملگی ناخواسته میناخواسته بود. یافته فوق مثل موضوع همسرآزاري نشان می



  زایمانهای دوران بارداری و پس از ارزیابی مراقبت      138
 

ميلی بيشتري از مردان باشد، احتماال تاثير بيشتري بجا خواهد گذاشت و بدین ترتيب زنان با بیكاهش دهد و اگر ناخواسته بودن از طرف 
 طرف همسران خود مواجه خواهند شد.

بارداري  با یافت ولی مادرانگيري نمود كه گرچه ميزان بارداري ناخواسته كاهش چشمگيري توان نتيجههاي این مطالعه میاز یافته
تري دارند و تر، به هر تعدادي كه باشند نياز به كمک بيشاز خدمات بارداري و مواجه با خطرات بيشتر بيشدليل محروميت  ناخواسته به

قرار گيرد و در ارائه خدمات كاركنان نظام شبكه هنگام باید به جد مورد توجه و تاكيد تر و بهپيگيري این مادران به منظور ارائه خدمات بيش
  اي در اولویت قرار داده شوند.رهآموزشی و مشاو
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