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خالصه
سابقه و هدف :مراقبتهای دوران بارداری یک استراتژی مهم برای دستیابی به بهداشت باروری است .علیرغم اهمیت مراقبت بارداری در سالمت مادران ،تعدادی از مادران
به اندازه کافی مراقبت نمیشوند .این مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر بر شاخص سودمندی کفایت مراقبتهای دوران بارداری ( Adequacy Prenatal Care
 )Utilization= APNCUدر سطح اول نظام شبکه ایران انجام گرفت.
مواد و روشها :این مطالعه مقطعی در شش استان ایران در سال  1385انجام گرفت .مادرانی که تاریخ زایمانشان  2-7ماه از زمان مطالعه گذشته بود ،به صورت طبقه بندی
تصادفی انتخاب شدند .اطالعات با استفاده از چک لیست و پرسشنامه محقق ساخته حاوی  30سوال فردی ،خانوادگی و محیطی و  23سوال مرتبط با مراقبتهای بارداری به
طور همزمان از پرونده بهداشتی و مصاحبه با مادران جمع آوری و با شاخص  APNCUبه چهار گروه -1 :ناکافی (کمتر از  %54مراقبت مورد انتظار) -2 ،متوسط (-68
 -3 ،)%54کافی ( -0 ،)%34-148ویژه ( %114و بیشتر) تقسیم و تحلیل شدند.
یافتهها :از میان  2755مادر مورد بررسی ،میانگین کل مراقبت در دوران بارداری  7/03±1/6بار و با توجه به شاخص  ،APNCUمراقبت  121نفر ( )%0/7ناکافی 743 ،نفر
( )%22/6متوسط 1703 ،نفر ( )%72/1کافی و  233نفر ( )%14/6ویژه بود .بین میزان خطر استانی مرگ مادران ،جمعیت شهری ،مراقبت پیش از بارداری ،زمان شروع اولین
مراقبت بارداری ،سن مادران ،مشارکت و تحصیالت همسر و کفایت مراقبتهای دوران بارداری ارتباط معنی دار وجود داشت (.)p>4/45
نتیجه گیری :این مطالعه نشان داد که کفایت مراقبتهای دوران بارداری گرچه تحت تاثیر عوامل اجتماعی و فردی قرار میگیرد ولی در سطح مناسبی قرار دارد.
واژههای کلیدی :بارداری ،مراقبت بارداری ،سودمندی مراقبت ،نظام شبکه ایران.

مقدمه
مراقبتهای دوران بارداری که یکی از استراتژیهای دستیابی به هدف توسعه

کالج زنان و زایمان آمریکا تعداد مراقبتهای مورد انتظار در دوره بارداری را مجموعاً

هزاره سوم در سالمت مادران مورد تاکید قرار گرفت ،یک نظارت نظام مند شامل

 17ویزیت توصیه نمود ( .)0در ایران طبق آخرین دستورالعمل وزارت بهداشت،

انجام معاینه و مشاوره در مورد مسایل ضروری بارداری ،آموزش و حمایت از مادر

درمان و آموزش پزشکی ،تعداد ویزیت مورد انتظار برای مراقبت زنان باردار با

باردار و تهیه یک برنامه غربالگری مداوم کلینیکی و آزمایشگاهی برای تأیید

حاملگی کم خطر ،از  7تا  34هفتگی بارداری هر  5هفته یک بار ،یک بار بین -30

کم خطر بودن حاملگی و یا پیشگیری از عوارض احتمالی دوران بارداری میباشد

 31هفتگی ،یک بار بین  35-36هفتگی و از  33تا  01هفتگی بارداری هر هفته

( .)1-2مطالعات متعددی نشان دادند گرچه مراقبتهای دوران بارداری نقش

یک بار و مجموعاً  11بار توصیه شده که  3بار مراقبت با توجه به هفتههای بارداری

بسزایی در تامین ،حفظ و ارتقای سالمت مادران و نوزادان دارد ،اما در خیلی از مراکز

مورد تاکید قرار گرفت ( .)5سازمان جهانی بهداشت حداقل  0ویزیت در طول دوران

بهداشتی ،مراقبتها ناقص و برابر با کمیت مورد انتظار نمیباشد ( .)3تعداد

بارداری برای زنان باردار بدون عوارض بارداری را مورد تاکید قرار میدهد (.)7

مراقبتهای دوران بارداری در کشورهای مختلف ممکن است کمی متفاوت باشد.

جهت بررسی سودمندی کفایت مراقبتهای دوران بارداری ،از روشهای گوناگونی

 این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی به شماره  U-94072دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز میباشد.
*مسئول مقاله :دکتر سید داود نصراهللپور شیروانی
آدرس :بابل ،دانشگاه علوم پزشکی ،دانشکده پزشکی ،گروه آموزش عمومی .تلفن411-32184731 :
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استفاده میشود .یکی از این روشها که به طور رایج به کار میرود شاخص

حداقل با یک ویزیت تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی منتخب بودند ،مورد

سودمندی کفایت مراقبتهای دوران بارداری ( )APNCUاست که با

بررسی قرار گرفتند .عالوه بر بررسی پرونده بهداشتی مادران منتخب ،با دعوت از

به کارگیری زمان شروع استفاده از مراقبتها و مناسب بودن تعداد آن ،کفایت

مادران به مرکز بهداشتی درمانی ،مصاحبه حضوری هم به عمل آمد.
قسمتی از دادهها با استفاده از چک لیست طراحی شده برابر با فرم پرونده

مراقبت را مشخص میسازد (.)6
مطالعات انجام شده در مناطق مختلف دنیا نشان میدهد میزان بهره مندی از

بهداشتی شامل نوع منطقه جغرافیایی بر اساس میزان مرگ مادر ،محل سکونت

مراقبتهای دوران بارداری متفاوت و درصد قابل مالحظهای از مادران به دالیل

(شهری /روستایی) ،جمعیت شهری شهرهای مورد بررسی ،سن ،تحصیالت و شغل

مختلف از مراقبتهای کافی برخوردار نمیشوند ( .)3در یک مطالعه انجام گرفته در

مادر ،سن ،تحصیالت و شغل همسر ،مراقبت پیش از بارداری ،تعداد بارداری ،سقط،

آمریکا شروع اولین مراقبت  %3/5زنان در سه ماهه اول %08 ،در سه ماهه دوم و

مردهزایی ،زمان شروع اولین مراقبت بارداری ،تعداد مراقبت دوره بارداری و نمایه

 %02/5در سه ماهه سوم بارداری بود .از نظر کمیت خدمات دریافت شده ،مراقبت

توده بدنی مادر بر اساس مستندات پرونده مادران منتخب تکمیل گردید .بخش دوم

 %10/5مادران ناکافی ( %28/1 ،)Inadequateمتوسط (،)Intermediate

دادهها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته شامل  11سوال مربوط به مشارکت

 %35/3کافی ( )Adequateو  %21/1ویژه ( )Adequate Plusبود .از نظر

مردان در مراقبتهای دوره بارداری بود که از طریق مصاحبه با مادران منتخب

عوامل موثر بر زمان شروع مراقبت بارداری ،بین تعداد فرزندان (شروع زودتر اولین

جمع آوری شد .روایی پرسشنامه با نظر خواهی از  6نفر شامل  2کارشناس شاغل

مراقبت بارداری در زنان با فرزندان کمتر) ،شغل زنان و زوجین (شروع زودتر اولین

در اداره سالمت مادران وزارت بهداشت ،دو متخصص زنان عضو هیات علمی ،سه

مراقبت بارداری در زنان و زوجین شاغل) و زمان شروع مراقبت بارداری رابطه

کارشناس مامایی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی به شکل صوری تایید و پایایی

معنی دار وجود داشت ،ولی رابطه آن با سن ،وضعیت تاهل ،تحصیالت مادر

آن با آزمون کرونباخ به میزان  %38محاسبه شد.
مادرانی که در بارداری اخیر تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی منتخب بوده،

غیر معنی دار بود (.)8
در یک مطالعهای که در ایران انجام گرفت ،مراقبت  %54/3مادران ناکافی،

در طول بارداری اخیر حداقل یک بار سابقه مراقبت داشته و زایمان مادر بین دو تا

 %17/1متوسط %26/6 ،کافی و  %5/0ویژه بود .بین تحصیالت مادر ،سن،

شش ماه قبل از مطالعه انجام گرفته بود به عنوان معیارهای ورود و مادران فاقد

تحصیالت و وضعیت اشتغال همسر ،واحد و تحصیالت ارایه دهنده خدمات و کفایت

پرونده بهداشتی و فاقد سابقه مراقبت و زایمان با سابقه کمتر از  2ماه و بیشتر از 7

مراقبت رابطه معنی دار وجود داشت (.)14

ماه به عنوان معیار خروج در نظر گرفته شد.

با توجه به عدم انجام مطالعه کشوری در سالهای گذشته در خصوص عوامل

کمیت مراقبتهای دوران بارداری با استفاده از شاخص سودمندی کفایت

تاثیر گذار بر کمیت مراقبتهای دوره بارداری و همچنین اهمیت مراقبتهای دوران

مراقبتهای دوران بارداری ( )APNCUکه کل مراقبتهای دوران بارداری را به

بارداری در تامین ،حفظ و ارتقای سالمت مادر و جنین و سیاست جدید دولت

چهار گروه -1 :ناکافی (کمتر از  %54مراقبت مورد انتظار) -2 ،متوسط (%54-68

جمهوری اسالمی ایران در ترویج و گسترش فرزند آوری که افزایش کمیت و کیفیت

مراقبت مورد انتظار) -3 ،کافی ( %34-148مراقبت مورد انتظار) و  -0ویژه (%114

خدمات پیشگیرانه دوران بارداری را بیش از پیش الزام آور مینماید ،این مطالعه به

و بیشتر مراقبت مورد انتظار) تقسیم میکند ،با توجه به آخرین دستورالعمل وزارت

منظور بررسی عوامل موثر بر شاخص سودمندی کفایت مراقبتهای دوران بارداری

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ایران که  3بار مراقبت را با توجه به هفتههای

در سطح اول نظام شبکه (بخش دولتی) ایران و شناخت تفاوت احتمالی الگوی

بارداری الزامآور مینماید ( ،)6به چهار گروه به شرح  -1ناکافی (کمتر از  0بار

مراجعات مادران باردار انجام گرفت.

مراقبت) -2 ،متوسط (بین  0تا  5بار مراقبت) -3 ،کافی (بین  7تا  3بار مراقبت)،
 -0ویژه (بیش از  3بار مراقبت) طبقه بندی شد.
برای امتیازدهی به پاسخ سواالت بسته مربوط به متغیرهای فردی ،خانوادگی

مواد و روش ها

و محیطی با کد گذاری ،سواالت باز مثل سن ،تعداد بارداری هم به همان صورت

این مطالعه مقطعی پس از کسب مجوز از کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی

(کمی گسسته) و سواالت مربوط به مشارکت مردان در مقیاس  5رتبهای لیکرت

جندی شاپور اهواز با کد  AJUMS.REC.1393.119و اخذ رضایت نامه

(خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد) به ترتیب نمره  1تا  5لحاظ و وارد اکسل

آگاهانه بر روی زنان همسردار سنین باروری ( 14-08سال) انجام شد .بر اساس

گردید .دادهها با آزمون  Anovaبرای متغیرهای کمی ،با آزمون Chi-Square

مطالعه ملی بررسی روند مرگ مادران ایران طی سالهای  1337-81و تقسیم

برای متغیرهای کیفی اسمی و آزمون Stepwise Backward Logistic

استانها به سه گروه کم خطر ،دارای خطر متوسط و پر خطر مرگ مادران (،)11

 Regression Modelبرای متغیرهای طبقه بندی شده دو گروهی در نرم افزار

شش استان به صورت طبقهای تصادفی شامل استان های چهارمحال بختیاری و

 SPSS 23مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و  p<4/45معنی دار در نظر گرفته

همدان ،آذربایجان غربی و خراسان رضوی ،گلستان و هرمزگان انتخاب شدند .در

شد.

هر استان منتخب با توجه به برآورد حجم نمونه و پیش بینی بررسی حداقل 333
مادر 20 ،مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی بخش دولتی ایران به تناسب
توزیع جغرافیایی جمعیت به صورت تصادفی تعیین شدند .در مراکز بهداشتی درمانی

یافتهها

منتخب ،پرونده بهداشتی مادران بارداری که از دو تا حداکثر شش ماه قبل از زمان

در این مطالعه  2755مادر مورد بررسی قرار گرفتند که  307مادر ( ،)%31/8از

مطالعه ،زایمان نموده (با سابقه هر تعداد زایمان قبلی) و در دوران بارداری اخیر

استانهای کم خطر 328 ،مادر ( )%31/2از استانهای با خطر متوسط و  834مادر



63

مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل /دوره  /23سال 1044
عوامل موثر بر شاخص سودمندی کفایت مراقبتهای دوران بارداری...؛ محمد اسماعیل مطلق و همکاران

( ،)%37/8از استانهای با خطر باال بودند .میانگین شروع مراقبت برای کل مادران

استانهای کم خطر ،خطر متوسط و خطر زیاد به ترتیب ،7/51±1/5 ،7/36±1/6

مورد بررسی ،در هفته  14/1±0/7بارداری بود و برای استانهای کم خطر ،خطر

 7/45±1/6بار بود که با آزمون  Anovaبین کمیت ویزیت و استانهای با خطرات

متوسط و خطر زیاد به ترتیب در  8/6±0/3 ،14/1±0/3و  14/0±0/5هفتگی

متفاوت مرگ مادر ارتباط معنی دار وجود داشت ( .)p>4/441با توجه به شاخص

حاملگی بود و بین میانگین زمان شروع مراقبت و استانهای با خطرات متفاوت

سودمندی کفایت مراقبتهای دوران بارداری ،مراقبت  121نفر ( )%0/7ناکافی

مرگ مادر ،ارتباط معنی دار وجود داشت ( %81 .)p>4/441مادران اولین مراقبت را

(کمتر از  0مراقبت) 743 ،نفر ( )%22/6متوسط ( 0-5مراقبت) 1703 ،نفر ()%72/1

در طول چهار ماهگی و  %8بعد از چهار ماهگی شروع کرده بودند .در استانهای با

کافی ( 7-3مراقبت) و  233نفر ( )%14/6ویژه (بیش از  3مراقبت) بود (جدول .)1

خطر باال در  %33/1مراقبت در چهار ماه اول و  %11/8بعد از چهار ماهگی شروع

بین سابقه سقط ،سابقه مرده زایی BMI ،مادران و شاخص سودمندی کفایت

گردید .بین زمان شروع مراقبت و استانهای با خطرات متفاوت مرگ مادر ،ارتباط

مراقبتهای دوران بارداری رابطه معنی دار وجود نداشت .در تجزیه و تحلیل دادهها

معنی دار وجود داشت ( %31/8 .)p>4/441مادران در سه ماهه اول %17/7 ،در

به صورت آنالیز دو متغیره کلیه  14متغیری که با شاخص سودمندی کفایت

سه ماهه دوم و  %1/5در سه ماهه سوم بارداری تحت پوشش مراقبت های دوران

مراقبت های دوران بارداری ارتباط معنی دار داشت ،در آنالیز واریانس چند متغیره

بارداری قرار گرفتند که شاخص فوق در استانهای با خطر باال به ترتیب ،%63

چند مرحلهای ( )Backward LRبه صورت دو به دو ،ارتباط معنی داری تعدادی

 %24/1و  %1/8بود .بین زمان شروع مراقبت در سه ماهه های مختلف دوران

از متغیرها مورد تایید قرار گرفت (جدول  .)2در آنالیز واریانس چند متغیره

بارداری و استانهای با خطرات متفاوت مرگ مادر ارتباط معنی دار وجود داشت

چند مرحلهای ،با  12مرحله آزمون ،نهایتاً  3متغیر به عنوان عوامل تاثیرگذار در

( .)p=4/443میانگین کل ویزیت در دوران بارداری  7/03±1/6بار و به تفکیک

شاخص سودمندی کفایت مراقبتهای دوران بارداری مورد تایید قرار گرفت.

جدول  .1ارتباط بین عوامل دموگرافیک و اجتماعی با شاخص سودمندی کفایت مراقبت های دوران بارداری در ایران
کل
مراقبت ویژه
مراقبت کافی
مراقبت متوسط
مراقبت ناکافی
کفایت مراقبت
تعداد(درصد) تعداد(درصد)
تعداد(درصد)
تعداد(درصد)
تعداد(درصد)
نام متغیر
مناطق جغرافیایی بر اساس میزان مرگ مادر
(307)144
(134)15/0
(535)73/2
(154)16/6
(31)3/6
کم خطر
(328)144
(63)3/3
(563)78/6
(153)13/5
(25)3/4
خطر متوسط
(834)144
(34)3/2
(535)50/7
(344)34/7
(75)7/7
پرخطر
منطقه سکونت
(1384)144
(145)6/7
(312)53/0
(361)27/6
(142)6/3
شهری
(1275)144( 163)10/1
(337)77/1
(232)13/3
(18)1/5
روستایی
سن مادران
(163)144
(32)18/4
(143)58/2
(31)16/3
(6)0/4
زیر  24سال
(2228)144( 228)14/3
(1338)72/3
(547)22/6
(145)0/7
 24-35سال
(234)144
(16)6/0
(103)72/2
(71)27/5
(8)3/8
باالی  35سال
تحصیالت مادران
(538)144
(78)11/6
(365)73/6
(136)21/7
(13)3/1
بیسواد و ابتدایی
(570)144
(73)12/1
(377)70/8
(148)18/3
(31)3/6
راهنمایی
(1450)144( 113)11/2
(702)74/8
(208)23/7
(05)0/3
دبیرستان و دیپلم
(365)144
(20)7/0
(221)53/8
(86)25/8
(33)3/3
دانشگاهی
تحصیالت همسران
(501)144
(50)14/5
(336)75/7
(146)34/3
(17)3/1
بیسواد و ابتدایی
(687)144
(34)14/1
(543)73/3
(160)21/8
(30)0/3
راهنمایی
(112)144
(112)11/6
(537)71/2
(216)22/6
(03)0/5
دبیرستان و دیپلم
(313)144
(34)8/0
(131)57/8
(31)25/5
(27)3/2
دانشگاهی
تعداد بارداری قبلی
(363)144
(143)12/0
(556)73/3
(173)18/2
(04)0/7
صفر
(812)144
(30)8/2
(564)72/5
(243)22/3
(54)5/5
یکبار
(523)144
(55)14/0
(320)71/7
(135)25/7
(10)2/6
دو بار
(333)144
(35)14/5
(181)56/0
(84)26/4
(16)5/1
سه بار و بیشتر
تعداد مراقبت پیش از بارداری
(1251)144
(141)3/1
(733)50/7
(373)28/0
(88)6/8
بدون مراقبت
(1246)144( 152)12/6
(333)78/7
(183)17/0
(13)1/5
یک بار مراقبت
(186)144
(28)10/6
(126)70/5
(36)13/3
(0)2/4
دو بار و بیشتر
جمعیت شهر محل سکونت
(386)144
(57)10/1
(276)76/3
(75)10/0
(8)2/3
زیر  24هزار نفر
(233)144
(11)0/6
(120)53/2
(31)30/3
(16)6/3
 24-54هزار نفر
(207)144
(14)0/1
(100)53/5
(65)34/5
(16)7/8
 54-144هزار نفر
(510 )144
(23)5/0
(266)53/8
(154)28/2
(58)11/5
باالی  144هزار نفر
مشارکت مردان در دوره بارداری
(033)144
(37)6/5
(345)73/1
(120)25/6
(13)3/6
کم و متوسط
(1821)144( 233)12/1
(1188)72/0
(043)21/4
(37)0/5
زیاد
هموگلوبین نوبت اول
(224)144
(12)5/5
(115)52/3
(62)32/6
(21)8/5
کمتر از  11میلیگرم/دسیلیتر
(2363)144( 278)11/3
(1547)73/3
(515)21/6
(33)3/6
 11و بیشتر م/د

p-value
>4/441
>4/441

4/443

>4/441

4/430

4/411

>4/441

>4/441

4/443
>4/441
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جدول  .2عوامل فردی ،خانوادگی و اجتماعی موثر بر شاخص سودمندی کفایت مراقبتهای دوران بارداری
OR
میزان تاثیر
CI-95%
)Exp (B
عوامل تاثیرگذار
1/360-2/747
1/382
جمعیت شهری شهر محل سکونت (زیر  54هزار نفر جمعیت 54 /هزار و بیشتر*)
1/418-1/841
1/380
سن مادران (زیر  34سال 34 /سال و باالتر*)
*
4/873-1/738
1/317
تحصیالت همسر (بی سواد تا پایان متوسطه اول /متوسطه دوم و دانشگاهی )
4/313-4/723
4/001
سابقه مراقبت پیش از بارداری (نداشتند /داشتند*)
*
2/017-7/130
3/354
زمان شروع اولین مراقبت بارداری (در چهار ماه اول بارداری /بعد از چهار ماه اول بارداری )
4/050-4/825
4/703
مشارکت مردان در مراقبتهای دوران بارداری (کم و متوسط /زیاد*)
*
4/274-4/738
4/023
هموگلوبین نوبت اول مادران در بارداری (کمتر از  11میلی گرم در دسی لیتر 11 /و بیشتر )
1/782-3/135
2/322
میزان خطر استانی مرگ مادران (استانهای خطر کم وخطر متوسط /استانهای پرخطر*)
2/103
Constant

p-value
>4/441
4/432
4/434
>4/441
>4/441
4/416
>4/441
>4/441
4/443

*گروه رفرنس

بحث و نتیجه گیری
یافتههای مطالعه حاضر نشان داد اکثریت مادرانی که در دوران بارداری تحت

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ایران ( ،)5واحدهای بهداشتی سطح اول موظفند

پوشش واحدهای بهداشتی مورد بررسی قرار داشتند ،از مراقبت کافی برخوردار شدند

برای زنان سنین باروری که در آینده قصد باردار شدن دارند ،پرونده بهداشتی تشکیل

و مراقبت بیش از  %34مادران در سه ماهه اول بارداری شروع گردید .یافتههای

داده و با یک بار مراقبت در طول هر سال ،ضمن کنترل وزن ،فشارخون و سایر

فوق در مقایسه با مطالعه  Hawleyو همکاران در آمریکا که میزان مراقبت کافی

عالئم حیاتی ،با ارائه آموزشهای الزم زنان تحت پوشش را برای یک بارداری

مادران حدود یک سوم بوده و کمتر از  %14مراقبتها در سه ماه اول بارداری شروع

بیخطر یا کم خطر آماده نمایند .بنابراین نقش مثبت مراقبتهای پیش از بارداری

گردید ( )8و همچنین نسبت به مطالعه  Reisو همکاران که میزان مراقبت کافی

در افزایش سودمندی از کفایت مراقبتهای دوران بارداری هم میتواند نقش

زنان  15-05ساله برزیل  %27اعالم گردید ( ،)12وضعیت بسیار مناسب تری را

واحدهای بهداشتی در آماده سازی مادران را تائید نماید و هم میتواند عالقه مندی

نشان میدهد .یکی از دالیل مناسب تر بودن زمان شروع و کمیت مراقبتها در

و آمادگی زنان را در اهمیت دادن به مسائل دوران بارداری و پیشگیری از عوارض

ایران شاید به رایگان بودن مراقبت دوران بارداری در بخش دولتی ایران مربوط

احتمالی نشان دهد.

باشد که مادران میتوانند خدمات بارداری را از نزدیک ترین واحد بهداشتی محل

این مطالعه نشان دا د که میزان مراقبت کافی و ویژه در مناطق روستایی با

سکونت خود دریافت نمایند .عالوه بر رایگان بودن خدمات ،پرسنل واحدهای

اختالف معنی دار بیش از مناطق شهری بوده است .در بررسی انجام گرفته توسط

بهداشتی در بخش دولتی ایران خصوصاً در مناطق روستایی وظیفه دارند ،وضعیت

 Uddinو همکاران در آمریکا و همچنین مطالعه انجام شده در یکی از

باروری زنان منطقه تحت پوشش را بررسی و در صورت بروز حاملگی ،نسبت به

شهرستان های ایران ،نیز میزان مراقبت در روستاها بیش از شهرها گزارش شد

تشکیل پرونده و مراقبت به هنگام ،پیگیری و اقدام نمایند.

(16و .)17اما در مطالعه  Afulaniدر غنا ،میزان مراقبت مناطق شهری به طور

یکی از یافتههای این مطالعه تفاوت معنی دار میزان و زمان شروع مراقبت در

معنی داری بیش از مناطق روستایی بود (.)13

استانهای با خطرات متفاوت مرگ مادر در ایران بود که میزان و زمان شروع مراقبت

باالتر بودن کمیت مراقبتها در مناطق روستایی ایران میتواند دالیل زیادی

را در استان های با خطر باالی مرگ مادر نسبت به سایر استان ها هم کمتر و هم

را مطرح نماید .یکی از دالیل پایین تر بودن میزان مهاجرت یا جابجایی جمعیت در

دیرتر نشان داد .با توجه به نتایج مطالعات متعدد که دفعات ناکافی مراقبت دوران

مناطق روستایی است که همواره فرصت سودمندی از کفایت مراقبت های دوران

بارداری میتواند با خطر باالیی از عوارض شدید دوران بارداری و مرگ مادر همراه

بارداری را فراهم می نماید .در مطالعه  Debessaiو همکاران که میزان مراقبت

باشد ( )13و تاخیر در شروع مراقبتهای دوران بارداری ممکن است منجر به

ناکافی در زنان باردار کانادایی  %13/8اعالم شد ،مهاجرت یکی از عواملی بود که

فرصتهای از دست رفته برای تشخیص فشارخون حاملگی ،دیابت حاملگی و یا

شانس مراقبت ناکافی را افزایش داده بود ( .)18از دالیل دیگر میتوان به بومی

بیماریهای مقاربتی شود (15و.)10

بودن درصد زیادی از پرسنل واحدهای بهداشتی در روستاهای ایران تحت عنوان

شاید بتوان قسمتی از دالیل باال بودن موارد مرگ مادر در استانهای پر خطر

بهورز اشاره نمود که شناخت بیشتری از جمعیت و رفتارهای باروری زنان دارند.

ایران را به مراقبت ناکافی و شروع دیر هنگام مراقبتها نسبت داد .شروع اولین

سطح سواد که ارتباط معکوسی با کفایت دوران بارداری در این مطالعه داشت،

مراقبت در این مطالعه نسبت به یک مطالعه انجام گرفته در آمریکا که %66/1

می تواند یکی از دالیل باالتر بودن مراقبت در مناطق روستایی که از سطح سواد

مادران اولین مراقبت را در سه ماهه اول %17/6 ،در سه ماهه دوم و  %0/7در سه

پایین تری برخوردار میباشند ،باشد.

ماهه سوم شروع کردند و  %1/7هم ،هیچ مراقبتی را دریافت نکردند ( )3وضعیت

این مطالعه نشان داد عالوه بر اینکه میزان مراقبت در مناطق شهری کمتر از

مناسب تری را نشان میدهد که شاید یکی از دالیل آن گسترش و کارآمدی نظام

مناطق روستایی است ،در مناطق شهری هم میزان مراقبت به ازای افزایش جمعیت

شبکه بهداشت و درمان در ایران باشد.

به طور معنی داری کاهش مییابد .بنابراین میزان مراقبت در کالن شهرهای ایران

این مطالعه نشان داد که مراقبتهای پیش از بارداری نقش موثری در افزایش

احتماالً در پایین ترین سطح قرار دارد که از دالیل تاثیرگذار آن میتوان به باالتر

ویزیتهای دوران بارداری و کفایت مراقبتها دارد .طبق آخرین دستورالعمل وزارت

بودن میزان مهاجرت و جابجایی جمعیت در شهرهای بزرگتر ،باالتر بودن سطح
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سواد زنان ،کنترل و پیگیری ناکافی پرسنل بهداشتی به دلیل شناخت کمتر از

بارداری و پس از زایمان ،مشارکت مردان را به عنوان استراتژی مهم در رسیدن به

خصوصیات جمعیتی اشاره نمود .البته با توجه به امکان استفاده از نرم افزارهای

اهداف توسعه هزاره سوم مانند توانمندسازی زنان ،برابری جنسیتی و ارتقای

فن آوری ارتباطات ،ضرورت دارد ایجاد پیگیری فعال برای انجام مراقبتهای کافی

سالمت مادران مورد تاکید قرار داده است ( .)23این مطالعه نشان داد که کفایت

دوران بارداری در مراکز شهری هم مورد بازبینی قرار گیرد.

مراقبتهای دوران بارداری گرچه در ایران مناسب است ولی در مناطق مختلف،

یکی از یافتههای این مطالعه ارتباط بین سن مادران با شاخص سودمندی از

متفاوت و در استانهای با خطر باالی مرگ مادران در سطح پایین تری قرار دارد.

کفایت مراقبتهای دوران بارداری میباشد که با مطالعه  Zahediو همکاران در

بعضی از متغیرهای دموگرافیک و اجتماعی کفایت مراقبتهای بارداری در ایران را

ایران همخوانی دارد ( .)24در مطالعهای که در آمریکا انجام گرفت ،میزان

تحت تاثیر قرار میدهند .لذا پیشنهاد میگردد متناسب با عوامل تاثیر گذار ،مخصوصاً

مراقبتهای دوران بارداری در زنان  15-24ساله بیش از سایر گروههای سنی بود

در مناطق پر خطر و شهرهای بزرگ و همچنین برای زنان با خطرات بیشتر،

( .)15اما در مطالعه  Sayو همکاران نشان داده شد که سن جوان مادر و تحصیالت

مداخالت موثرتری به منظور ارتقای شاخص سودمندی کفایت مراقبتهای دوران

پایین از ریسک فاکتورهای اجتماعی -جمعیت شناختی مراقبتهای ناکافی دوران

بارداری اجرا گردد .از محدودیتهای مطالعه حاضر این بود مادرانی که عالوه بر

بارداری در کشورهای با درآمد کم و متوسط میباشد ( .)21مادران جوان تر هم به

برخورداری از خدمات بخش دولتی ایران ،چنانچه از خدمات بخش خصوصی

دلیل اولین تجربه بارداری و آشنایی ناکافی مرتبط با مسائل آن که ممکن است

بهره مند شده بودند ،مراقبت بخش خصوصی مورد بررسی قرار نگرفت و همچنین

کمی با ترس و نگرانی همراه باشد و از طرف دیگر ممکن است از ذوق و شوق

در مصاحبه مادران چون که حداقل  2ماه تا حداکثر  7ماه از انتهای دوره بارداری

بیشتری برخوردار باشند ،مجموعاً انگیزه باالتری برای دریافت خدمات پیشگیرانه

گذشته بود ،ممکن است بعضی از مادران در پاسخ به تعدادی از سواالت دارای حضور

دوران بارداری دارند .بنابراین وقتی که سن مادران افزایش مییابد و به موازات آن

ذهن کافی نبودند.

تعداد بارداری بیشتری را تجربه میکنند ،احتماالً هم به دلیل آشناتر شدن به مسائل
دوران بارداری و هم به دلیل کاهش ترس و نگرانی به خاطر عدم مواجه با خطرات
مرتبط در بارداری قبلی ،به تدریج انگیزه کمتری برای مراقبتهای بارداری پیدا
میکنند.

تقدیر و تشکر
بدینوسیله از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به جهت حمایت مالی،

این مطالعه نشان داد مادرانی که در طول دوره بارداری از مشارکت ناکافی

از واحد سالمت مادران وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به جهت حمایت

همسران خود برخوردار بودند ،حدود یک سوم مراقبت کمتری را دریافت نمودند.

سازمانی ،از مدیران ،کارشناسان و کارکنان معاونت بهداشتی و شبکه بهداشت و

یافته مطالعه حاضر و دیگر محققان میتواند مطالعه  Aguiarو همکاران که بیان

درمان شهرستانهای دانشگاههای علوم پزشکی ارومیه ،شهرکرد ،گلستان ،مشهد،

شده تشویق مردان برای مشارکت در مراقبتهای دوره بارداری اولین گام مهم

هرمزگان و همدان جهت همکاری در این تحقیق و همچنین از پرسشگران خصوصاً

جهت ایجاد تعهد مردان در سالمت مادر و نوزاد است ( )22را تقویت نماید .سازمان

آقای رحیم ملکزاده و خانمها سادات حسینی و حمیده رمضانی و کلیه مادرانی که

جهانی بهداشت با توجه به نقش مثبت مردان در بهبود نتایج مراقبتهای دوران

در اجرای این طرح همکاری نمودند ،تقدیر و تشکر میگردد.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Prenatal care is an important strategy for achieving reproductive health. Despite
the importance of maternity care in maternal health, some mothers are not adequately cared for. The aim of this study
was to determine the factors affecting the Adequacy of Prenatal Care Utilization (APNCU) Index in the first level of
network system in Iran.
METHODS: This cross-sectional study was conducted in six provinces of Iran in 2016. Mothers whose date of delivery
was 2-6 months before the study were randomly selected. Data were collected using a researcher-made checklist and
questionnaire containing 34 personal, family-related and environmental questions and 23 prenatal care-related questions
based on health records and interviews with mothers and samples were divided into four groups according to the
Adequacy of Prenatal Care Utilization index: 1: inadequate (less than 50% of expected care), 2: intermediate (50-79%),
3: adequate (80-109%), 4: adequate plus (110% and more), and the results were analyzed.
FINDINGS: Among 2655 studied mothers, the mean of total care during pregnancy was 6.43±1.7 times and according
to the Adequacy of Prenatal Care Utilization index, 121 (4.6%) mothers had inadequate care, 603 (22.7%) mothers had
intermediate, 1648 (62.1%) mothers had adequate and 283 (10.7%) mothers had adequate plus care. There was a
significant relationship between the risk of maternal mortality in each province, urban population, prenatal care, time of
first pregnancy care, maternal age, spouse's participation and education level, and adequacy of prenatal care (p<0.05).
CONCLUSION: This study showed that the adequacy of prenatal care, although influenced by social and personal
factors, is at an appropriate level.
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