
 بررسی تاثیر کالسها ومراقبتهای  دوران بارداری درانتخاب نوع زایمان دربیمارستانهای شهر تهران

 اعضاء هیئت علمی دانشگاه شاهدمعصومه حیدری  -خدیجه محمدی -آزیتا کیانی–نویسندگان : شفیقه محمدی تبار
  دانشررهده سرسررتاری و مامررایی شرراهد –کوچرره رحمررت رحرری  زاده  -تقررا خ خیابرران  اعقررانی –خیابرران وعیعصررر  -تهرررانآدرس : 

 09124189718تلفن همراه :  66418580نمابر:     66418587تلفن:.
 

 برای خود را راههار مهمترین اخیر ساعهای در بریتانیا در نوزادان و بارداری دوران های مراقبت علمی انجمنمقدمه و هدف: 

 باال همچنین زایمان آنها از ترس کاهش جهت تالش و مادران آگاهی سطح ارتقاء سزارین فراوانی ساختن متعادل و کاهش

آموزشی  جلسات بارداری باید دوران های بهداشتی مراقبت در است معتقد بطوریهه داندمی بهداشتی سیست  به آنها اعتماد رفتن
 مراقبتهای در مشاوره و آموزش . گیرد قرار بارداری های دوران مراقبت ناسذیر جدایی جزء صورت به توعد از قبل مشاوره

نماید و به دنیال آن عوارض  گیری جلو کشور و درمان بهداشت سیست  در سزارین رویه بی افزایش از تواند می بارداری دوران
دوران بارداری در کاهش ترس از زایمان هدف از این مطاععه تعیین نقش مراقبتها و آموزش های سس از زایمان را کاهش دهد .

  بیعی و کاهش سزارین  می باشد.
خان  باردار که جهت زایمان به  1300بر روی ) (cross sectionalمواد و روشها :این تحقیق با  راحی توصیفی از نوع  مقطعی

سپس ا العات حاصل توسط نرم افزار بیمارستانهای تهران مراجعه کرده بودند از  ریق مصاحبه و سرسشنامه  انجام گردید و 
spss. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 

درصد مادران باردار کنترل دوران بارداری را بطور کامل داشته اند از بین این افراد  2/91نتایج:ا العات حاصل نشان می دهد
وران بارداری و داشتن ا العات از نوع درصد افراد در کالسهای دوران بارداری شرکت داشته اند مقایسه بین  کنترل د 8/31

وعی بین گذراندن کالسهای دوران بارداری و داشتن ا العات از (p<0/106زایمان هیچ ارتباط معنی داری را نشان نمی دهد )
ه ( مقایسه بین ترس از درد زایمان و کنترعهای دوران بارداری  هیچ رابطp<0/012نوع زایمان رابطه معنی داری وجود داشت )

(در مقایسه بین ترس از درد زایمان و شرکت در کالسهای دوران بارداری نیزارتباط معنی داری p<0/208معنی داری ندارد)
(بین کنترعهای دوران بارداری و شرکت در کالسهای دوران بارداری و انتخاب نوع زایمان نیز ارتباط معنی p<0/423یافت نشد )

 ( .,p<0/151  p<0/303داری یافت نگردید)
بحث و نتیجه گیری : باتوجه به یافته ها مالحظه می گردد اکثریت خانمهای باردار کنترعهای دوران بارداری خود را انجام می دهند 
وعی متاسفانه این کنترعها بر معلومات مادران باردار از زایمان و نوع زایمان نیفزوده ودر کاهش ترس از درد زایمان و انتخاب 

ز تاثیری نداشته .با توجه به اینهه دوران بارداری زمان مناسبی برای ارائه ا العات به مادران باردار و کاستن از زایمان  بیعی نی
 میزان سزارین می باشد سیشنهاد میشود سزشهان و ماماها از این فرصت در جهت دادن ا العات الزم به مادران باردار استفاده کنند.

 
 


