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پیراسته2

 .1دانش آموخته دکترای پزشکی عمومی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد
 .2استادیار گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد
 .3مربی گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد

چکیده
مقدمه :اپیدمی کرونا موجب تاثیرات شگرفی روی سبک زندگی افراد و سطح سالمت آنان شده است ،کاافی باودن ساواد ساالمت
زنان باردار در افزایش ارتقاء کیفیت مشاوره و تشویق زنان در دستیابی به مراقبت های پره ناتال موثر است .مزایای تمارین ورزشای
در دوران بارداری بر پیامدهای سالمت مادران ،جنین و نوزادان به اندازه کافی مورد توجه بوده است .هدف از مطالعه حاضر ،تعیاین
ارتباط سواد سالمت و انجام فعالیت فیزیکی در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگااه زناان و زایماان بیمارساتان شا ید مصاطفی
خمینی (ره) در دوره اپیدمی کویید  19بوده است.
روش کار :این پژوهش به صورت مطالعه ای مقطعی بر روی  200زن باردار مراجعه کننده در ب ار سال  1399انجاام گرفات .ابازار
گردآوری ،پرسشنامه ای حاوی سه بخش( سواالت فردی و دموگرافیک ،سواالت بررسی سطح سواد سالمت مادران بااردار ،ساواالت
بررسی انجام ورزش و فعالیت فیزیکی در زنان باردار) می باشد.
نتایج :در این پژوهش میانگین سنی زنان باردار شرکت کننده  31.5 ± 5.2سال و میانگین سن باارداری آن هاا 29.6 ± 10.3
هفته بود .یافته ها نشان داد که سواد سالمت زنان باردار در سطح کاافی باا میاانگین  90.1 ±8.7باوده اسات .،همچناین 23.5
درصد از زنان باردار به فعالیت فیزیکی استاندارد در هفته رسیده اند .یافته هاای مطالعاه ارتباا ی باین ساواد ساالمت و فعالیات
فیزیکی در زنان باردار نشان نداد ولی بین میانگین نمرات سواد سالمت زناان بااردار ماورد مطالعاه و ساابقه ورزش مان ا قبا از

بارداری ارتباط معناداری وجود داشت ) .)P = 0.043
نتیجه گیری :علیرغا کافی بودن سواد سالمت زنان باردار میزان فعالیت هفتگی آنان در دوران بارداری در اپیدمی کروناا کمتار از
سطح استاندارد بود ،افزایش فعالیت فیزیکی متناسب با سواد سالمت ،مستلزم تالش و برنامه ریزی ج ت رفع موانع فعالیت فیزیکی
در دوران بارداری در دوره اپیدمی کرونا می باشد.
کلمات کلیدی :سواد سالمت ،فعالیت فیزیکی ،ورزش ،زنان باردار ،اپیدمی کویید . 19
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