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  چكيده

 يدرمـان  ـ  يز بهداشـت در مراكـ . ت كشور ما اسي بهداشتيها استي از سيكي ، مادران بارداري برايار دوران بارديها ح مراقبتيانجام صح
 ماننـد   ي امـور  يفقـط بـرا    ايـ   مراجعـه نكـرده و     ،بـه مراكـز    اي ،ت زنان باردار تحت پوشش    ي از جمع  يميش از ن  ي ب  بر خالف روستاها   يشهر
  ت مراكـز   يـ  كـه علـل عـدم مقبول       يال پژوهـش  ؤن سـ  يـ  بـا ا    اسـت  يفيك پـژوهش توصـ    يـ ق  يـ ن تحق يـ ا. نـد ينما يون مراجعه م  يناسيواكس

، علـل عـدم   جمعيـت شناسـي  مشخـصات  شامل  كه يا پرسشنامهبا استفاده از  اطالعات ي كدام است؟ جمع آوري شهر ـ درماني يبهداشت
  بـود مراكـز ن يـ  اارائه خـدمات در ت يفيشنهادات مادران در جهت بهبود كي طرح پ وي شهري ـ درمان يمراجعه زنان باردار به مراكز بهداشت

. كننـد  يمـ نمراجعه  ي شهري ـ درمان ي مراكز بهداشت طور منظم به كه به استي زنان بارداراز  نفر٣٠٠ شاملنمونه مورد مطالعه. انجام شد
 شـد و بـا   يات جمـع آور اطالعمطالعه راهنما،  د فن وينظرات اسات   و ي پرسشنامه با استفاده از متون علم      ي و عمل  يد اعتبار علم  يأيپس از ت  

 ، مـادران بـاردار   ازدرصـد  ٣٢ ج نـشان داد كـه  ينتا. ل قرار گرفتيه و تحلي مورد تجزيفي توصي آماريها   و روش  SPSSافزار    استفاده از نرم  
 درصـد  ١٩و  ي درصد علت عدم مراجعه به مراكز را نامناسب بـودن سـاعت كـار   ٢٤ .ل دارند كه توسط پزشك متخصص مراقبت شونديتما
مـورد   يهـا  نمونـه  درصـد از  ٢٦ .انـد  را علت عدم مراجعه خود به آنجا ذکر کرده ي ـ درمان يت نامطلوب ارائه خدمات در مراکز بهداشتيفيک

 مراکـز  ايـن  زنان باردار به  جلبيها ن راهيتر از مهم را ي از جمله سونوگرافيارائه خدمات تخصص درصد ٢٧و  يکيزيف ي بهبود فضا،مطالعه
 ماهر جهت كنترل و برخورد      يروهاي عدم استفاده از ن    ،زاتي، كمبود تجه  ي مراكز بهداشت  يكيزي ف ي فضا نامناسب بودن   در مجموع  .اند دانسته

ـ      ن، نبـود  ينه بهداشت بـارور   يدر زم  يكاركنان بهداشت  يناكاف يآگاهخطر،    پر يها  يمناسب با عوارض و درمان باردار      ن ي ارتبـاط مناسـب ب
 زنـان بـاردار سـاكن    يگردانيروت و ين علل كاهش مقبوليتر  از مهم، و پزشكان متخصصي تخصصيها مارستاني ب،ي ـ درمان يكز بهداشتامر

  . بودي ـ درمانيشهرها از مراكز بهداشت
  

  يگردانيرو، يزنان باردار، مراقبت دوران باردار :ها واژه كليد

                                                           
 جم، طبقه پنيقات کاربردي تهران، تحقي، معاونت سالمت دانشگاه علوم پزشکين تر از بهار شماليي، پايعتيابان شريختهران، : پاسخگو نويسنده ∗

  ٧٧٥٠٠٨٠٩: تلفن
E-mail: zahraaghamiri@yahoo.com 
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  ١٣٠

   فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه
 از  ير مادران و نوزادان بـه علـت عـوارض بـاردار           يزان مرگ و م   يم
د ن شـو  يک جامعه محسوب مـ    ي  در يار مهم سالمت  ي بس يها  خصشا
 در  هـاي قابـل قبـول       رسيدن به شاخص   ين جهت برا  يو به هم  ] ١[

از آن جمله احـداث  .  انجام شده است   يادي ز يه گذار يما سرما  کشور
 متعـدد  يهـا  شگاهيـ  و زايمانيالت زاي، تسهي ـ درمان يمراکز بهداشت

 ي بهداشت يها استيسن  يتر  مهم از   يكي]. ٢[ است يي و روستا  يشهر
مراکـز و    در   ي دوران بـاردار   يهـا  ح مراقبـت  يكشور مـا انجـام صـح      

ــارداريهــا مراقبــت]. ٣[ اســتي بهداشــتيهــا گــاهيپا  در ي دوران ب
 يهـا  ن راه يثرترؤاز مـ   ن زمان ممکـن و بـا برنامـه مـشخص،          يزودتر

ــاردار  ــامطلوب ب ــب ن ــاهش عواق ــرايک ــي ب ــادر و جن ــتي م . ن اس
 باعث کاهش مرگ نوزاد و کاهش تولـد         يباردار مطلوب   يها مراقبت

حدود قابـل    ن امر در روستاها تا    يا]. ٤[نوزادان با وزن کم خواهد شد     
 زنان باردار در مناطق      از  درصد ٨٠كه   يطوره   ب .شود يانتظار اجرا م  

 قرار  ي مراكز بهداشت  ي تحت پوشش مراقبت   ي درطول باردار  ييروستا
ه خـدمات در شـهرها نـشان        يارا ي نظام دولت  ي بررس ي ول ،]٥[ دارند

ک نظـام   ي در شهرها    يه خدمات بهداشت  ي ارا يدهد که نظام دولت     يم
ت اسـت و بـا      يـ  در حـال فعال    ي است که به شکل نا کارآمد      ييروستا

هـا فاصـله      رامون خـود فرسـنگ    يط پ يط موجود در مح   يازها و شرا  ين
  ].٦[دارد

کـان  تـر و بـا ام   نـوع ار متي با امکانات و خدمات بس  يبخش خصوص 
نـه  ي در حال کار است و در زميشتر از بخش دولت يار ب ي بس يدسترس

 دوران  يهـا   ه و مراقبـت   يـ  اول يهـا   ، مراقبـت  يه خـدمات سـالمت    يارا
 ].٦،  ٣[ در پوشـش خـدمات در شـهرها دارد         يشتريـ  سهم ب  يباردار

 يبهداشـت معاونـت    گذشته   يها   سال ي آمار يج حاصل از بازخوان   ينتا
 ي شـهر يدرمـان  ـ  ي در مراكز بهداشـت  نشان داد كهاستان مازندران

بـه مراكـز     ايـ  ،ت زنان بـاردار تحـت پوشـش       ي از جمع  يميش از ن  يب
ون مراجعـه   يناسي ماننـد واكـس    ي امـور  يفقط برا  ايو  مراجعه نكرده   

گـان  ي را يها مراقبت  را بر  يند و مراقبت توسط مراكز خصوص     ينما يم
 درصد ٤٠ كه از يطوره ب. دهند يح مي ترجي ـ درمانيمراكز بهداشت

 اًبـ ي درصد مراجعه تقر   ٣١ ،ي شهر ين باردار به مراكز بهداشت    يمراجع
 علل عدم مراجعه زنان جهت      ي در بررس  يصالح ].٣[اند منظم داشته 

 ٥٠زاهـدان   کند که در شهر يان ميشگاه شهر زاهدان بيمان به زايزا
 و بدون   ير بهداشت يط غ يها در منازل و در شرا       ماني زا  از  درصد ٦٠تا  

زان ي م ي هندلر در بررس   ].٢[رديگ  ي نيروي متخصص صورت م    حضور
 مـدت انتظـار     افت کـه  ي در ين به مراکز بهداشت   ي مراجع يتمنديرضا

ت مراقب  ي، نوع تخصص پزشك، جنس    ي گرفتن خدمات بهداشت   يبرا
 بـه   يدگي که ارائه دهنده خـدمت صـرف رسـ         ي، مدت زمان  يبهداشت

ن عوامـل  يتـر  هـم نـه از م ي اتـاق معا   يکـ يزي ف يکند و فضا    يمراجع م 
ن پاسـخ بـه سـؤاالت       يهمچنـ . شـوند   ن محسوب مي  يت مراجع يرضا

ت زنـان   ي رضـا  گـر ين با صرف وقت و صبر و حوصله از علل د          يمراجع
ن يـ  ا ].٨،  ٧[داد  يل مـ  يرا تـشک   يمراجعه کننده بـه مراکـز بهداشـت       

ـ يال بود كه علـل رو     ؤن س يافتن پاسخ ا  ي ي برا يپژوهش تالش   يگردان
  ست؟يچ ي ساري ـ درمانيجعه به مراكز بهداشت از مرارمادران باردا

  
   كار مواد و روش

توان اظهار داشت کـه       يت مراقبت از زنان باردار م     يبا توجه به اهم   
ن يـي  معاونت سالمت و دفتر سـالمت مـادران، تع         يها  تي از اولو  يکي

 و  ي شـهر  يش استقبال مادران از خدمات مراکز بهداشت      ي افزا يها  راه
  .  استييروستا

 علـل  نييبه منظورتع  کهاست يفي توصيبررسك  يه حاضر،   مطالع
ــدم مقبول ــع ــتي ــز بهداش ــان  يت مراك ــراي ســار شــهري ـ درم  ي ب

 انجـام شـده   ٨٢  تا خـرداد ٨١ ماه ي از دي دوران باردار يها  مراقبت
 كـه    اسـت  يزنان باردار  نفر از    ٣٠٠شامل  نمونه مورد مطالعه    . است

ون بـه   يناسي واكس يبرا تنهاا  ي مراجعه كرده    يفقط به مراكز خصوص   
ـ    يهـا  يريـ گيا متعاقب پ  ي  و نموده مراجعه   يمراكز بهداشت  ه  مكـرر ب

 مراجعه  ي شهر ي درمان - يبهداشتنامنظم به مراكز   صورت پراكنده و  
  . كنند يم

 سـه بخـش     ي كه حاو  يا  اطالعات از پرسشنامه   يجهت جمع آور  
 جمعيت شناسـي   بخش اول شامل مشخصات      :مجزا بود استفاده شد   

 بخـش دوم  ، شـغل و ي مورد مطالعه از جمله سن، سن حـاملگ     نمونه
نه علل عـدم مراجعـه زنـان بـاردار بـه مراكـز         ي در زم  ياالتؤ س يحاو

 نه ارائـه خـدمات    ي در زم  ي و انتظارات آنها از مراكز بهداشت      يبهداشت
زمـان فعاليـت    ت خدمات ويفينوع برخورد کارکنان، زمان انتظار، ک (

شنهادات مـادران در جهـت      يـ ل طرح پ   بخش سوم شام   و...) مراكز و   
 سؤاالت علـل عـدم      . بود يت ارائه خدمات در مراكز شهر     يفيبهبود ك 

م شده بـود و در انتهـا پبـشنهادات بـه          يمراجعه به صورت بسته تنظ    
  . صورت سؤاالت باز گنجانده شده بود

 و  ي مطب خـصوص   ٢٨ ، مورد مطالعه  يها   به نمونه  يجهت دسترس 
 ساده کـه در نقـاط مختلـف         يصادف به صورت ت   يک تخصص يني کل ٢

 مادر بـاردار کـه در    ١٠شهر پراکنده بودند انتخاب شده و از هرکدام         
 يک بار بـرا يانه ي هفته بودند و حداقل ماه  ٤٠ تا   ٢٨ ين حاملگ يسن
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  ١٣١

     همكاران و زهرا بيگم آقا ميري                                                                                              ...       علل رويگرداني مادران باردار از مراجعه به مراكز درماني شهري

پرسـشنامه در   . کردنـد انتخـاب شـدند       ي مراجعه مـ   يا  نات دوره يمعا
 ييهـا   نمونـه . ديل گرد ي با روش مصاحبه تکم    يمطب و مرکز تخصص   

شناختند از مطالعه حذف  ي را نمي شهري ـ درمانيکه مراکز بهداشت
 آن) ييايـ پا( اعتمـاد   و محتوا ق اعتبار ي ابزار از طر   يعلماعتبار. شدند

. ديـ ن گرد يـي  تع يب همبـستگ  ي آزمون مجـدد و ضـر      ي روش آمار  با
افـزار     اطالعات به دست آمده نيز توسـط نـرم         يل آمار يه و تحل  يتجز
  . انجام شديفيآمار توص يها روش و SPSS يا انهيرا
  

  ها يافته
  مطالعه  مورد يها   نمونه ين سن يانگين مطالعه، م  يج ا يبر اساس نتا  

دار تـشكيل    آنها را زنـان خانـه   از درصد٥٨بود كه سال   ٥/٢٦± ٥/٨
  ). ١جدول شماره (دادند  مي

 زنان باردار بـه     از  درصد ١٨دهد كه فقط      همچنين نتايج نشان مي   
اند   مراجعه كردهي بارداريها  جهت مراقبتي ـ درمان ياشتمراكز بهد

 را  يمارستاني ب يها  كيني و كل  ي خصوص يها   آنها مطب   از  درصد ٨٢و
). ٢جـدول شـماره   (انـد  ح دادهي تـرج ي باردارهاي   انجام مراقبت  يبرا

  در خــصوص علــل عــدم مراجعــه زنــان بــاردار بــه مراکــز  هــا افتــهي
ن علـت عـدم مراجعـه    يشتريه بد کنده ي نشان مي ـ درمان يبهداشت

ل آنها به مراقبت توسط ي ،تماي ـ درمان يزنان باردار به مراكز بهداشت
تـوان از اطـالع       يو پس از آن مـ     )  درصد ٣٢(پزشك متخصص است    

نه خدمات ارائه شـده  ي در زمي ـ درمان ي مراكز بهداشتي ناكافيرسان
 ١٣ (ي كاركنـان بهداشـت    ي ناكـاف  يو آگاه )  درصد ١٤(در آن مراكز    

و )  درصد ١١ (يت از نوع برخورد کارکنان بهداشت     ي، عدم رضا  )درصد
 به صحت خدمات، اعتقـاد بـه دقـت          ي اعتماد ي مانند ب  يذکر موارد 
 مـادران بـا     يگان بودن خدمات و تداخل ساعت کـار       يل را يکم به دل  

جدول شـماره  (م برد خدمات را نا   نامناسبت  يفيساعات کار مراکز، ك   
ــب ).٣ ــايشتريـ ــز   مـــين تقاضـ ــه مراکـ ــه بـ   ادران جهـــت مراجعـ

 شرفته ماننـد يزات پيجاد خدمات و تجهي، اي دولتي ـ درمان يبهداشت
 مراکــز اســت يکــيزي في و بهبــود فــضاي ســونوگرافامكــان انجــام

 و اقدام به هنگـام در       يماريح ب يص صح يو تشخ )  درصد ٥٣مجموعاً(
جـدول  (ت قرار گرفته اسـت     ي اهم ي بعد همواجهه با خطرات در درج    

   ).٤ه شمار
  
  

  ي شهر ساري به مراکز خصوصگان مراجعه کنند از ميانمشخصات نمونه مورد مطالعهبرخي  -١جدول شماره 
  درصد  تعداد  متغير كيفي
      تحصيالت

  ١٨  ٥٤   ييکمتر از راهنما
  ٤٦  ١٣٨   تا ديپلمپلمير ديز

  ٣٦  ١٠٨  يدانشگاه
  ٤٢  ١٢٦  شاغل

      نوبت حاملگي
  ٥٨  ١٧٤  اول
  ٦  ١٨  دوم
  ۳۶  ۱۰۸   و بيشترمسو

  
  

  مورد مطالعه بر حسب مكان مراجعه نمونه  و مطلقي نسبيع فراواني توز-٢ شماره جدول
  ي در شهر ساريجهت مراقبت باردار

  درصد  تعداد  مكان مراجعه
  ١٨  ٥٤  ي ـ درماني و مراکز بهداشتيمطب خصوص

  ٥٥  ١٦٤  يفقط مطب خصوص
  ٢٧  ٨٢  ها مارستانيک بينيکل

  ١٠٠  ٣٠٠  جمع
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  ١٣٢

   فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مورد مطالعه بر حسب نمونه  و مطلق ي نسبي فراوانعي توز-٣ شمارهجدول
  ي ساري شهريعلت عدم مراجعه به مراكز بهداشت

  درصد  تعداد  ي درمانـ يعلت عدم مراجعه به مراکز بهداشت
  ١١  ٣٣  ي بهداشتكاركنان از نحوه برخورد يتعدم رضا

  ١٣  ٣٨  ي كم ارائه دهندگان خدمات بهداشتيآگاه
  ٩  ٢٨   اعتماد به صحت خدماتعدم

  ٧  ٢٢   ندارديگان دقت كافيخدمات را
  ٣٢  ٩٤  لکردهي تحصيا مامايل به مراقبت توسط پزشك متخصص يتما
  ٦  ١٩  ن ارائه خدماتيي پايتفيك

  ٨  ٢٤  ي مراكز بهداشتي مادران با ساعت كاريتداخل ساعت كار
  ١٤  ٤٢  ي ارائه خدمات بهداشتيعدم شناخت از چگونگ

  ١٠٠  ٣٠٠  جمع
  

  مطالعه شنهادات نمونه مورد يپ و مطلق ي نسبي فراوانيع توز-٤ شمارهجدول
  ي ساري شهريمراکز بهداشت  درت خدماتيفيبهبود كجهت 

  درصد  تعداد  راهكار پيشنهادي
  ٢٦  ٧٨  ي مراكز بهداشتيكيزي فيبهبود فضا

  ٨  ٢٥  ي درمراكز بهداشتياستفاده از ماما جهت مراقبت باردار
  ٢٧  ٨٠  ي در مراكز بهداشتيده از خدمات سونوگرافاستفا

  ٢٤  ٧٢   و خطرات و اقدام به موقعيماريشناخت ب
  ١٥  ٤٥  نيبرخورد خوب و دوستانه با مراجع

  ١٠٠  ٣٠٠  جمع
  

  بحث و نتيجه گيري
 علل عدم مراجعه    نيتر   از مهم   كه دنده  يق نشان م  ين تحق يج ا ينتا

ت از نوع برخـورد  ي، عدم رضاي ـ درمان يزنان باردار به مراكز بهداشت
، ي ارائه خدمات بهداشت   ي، عدم شناخت از چگونگ    يكاركنان بهداشت 

 ي و نامناسب بودن فـضا     ي كم ارائه دهندگان خدمات بهداشت     يآگاه
هنــدلر و همکــاران در .  اســتي ـ درمــان ي مراكــز بهداشــتيكــيزيف

 افـراد در    يتمنديدند کـه رضـا    يجـه رسـ   ين نت ي مشابه به ا   يا  مطالعه
کردنـد    ي صرف مراجع م   يشتري وقت ب  ي که کارکنان بهداشت   ياردمو

 بـه سـؤاالت آنهـا و شـرح          يي کـه پاسـخگو    يبه طور . شد  يافزوده م 
ن عوامـل   يتـر    اطاق انتظار از مهـم     يزيش و تم  ي آسا  و نهيمراحل معا 

 ذكـر شـده     ي زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشت      يش خشنود يافزا
ران ارشـد دانـشگاه علـوم       يد، مـ  ١٣٨٠ سال   ييدر گردهما ]. ٨[است
زات مراکـز و    ي، تجه يکيزي ف ي فضا يساز  مازندران، استاندارد  يپزشک

 خدمات در   يفي جهت بهبود ک   يي را به عنوان راهکارها    ي انسان يروين
ن پژوهش نشان يج اينتا]. ٣[اند اعالم كرده ي ـ درمان يمراکز بهداشت

وران  د يهـا    درصـد از زنـان بـاردار جهـت مراقبـت           ٣٢دهد کـه      يم

ــاردار ــ ي مــستقيب ــه پزشــک متخــصص مراجعــه م در . کننــد يماً ب
شرفته علـل   يـ  پ يسه بـا كـشورها    ي در حال توسعه در مقا     يکشورها
 ـ  ي در مراکـز بهداشـت  ي دوران بـاردار يهـا  ت مراقبـت يـ فيتفاوت ك

 ي و اجتمـاع   ي، اقتـصاد  يتوان به علـل متعـدد فرهنگـ         ي را م  يدرمان
 زنـان بـاردار در مراکـز        يمامدر کشور انگلستان ت   ]. ٩،  ٢[نسبت داد 

 فعـال دارنـد و در   ي منطقه خود پرونـده بهداشـت  ي ـ درمان يبهداشت
ص ي و تـشخ   ين در دوره باردار   يا جن ي مادر   يصورت بروز مشکل برا   

 ي، ارجاع به مراکز تخصـص     ي مستقر در مرکز بهداشت    يپزشک و ماما  
  ]. ١٠[رديگ يانجام م

  از  درصـد  ١٥ه  ق نـشان داده اسـت کـ       يـ ن تحق يـ ج ا يهمچنين نتا 
 مانند ضعف در صـحت      ينيت ارائه خدمات را با عناو     يفي ک ،نيمراجع

 ٧انـد و   ر سـؤال بـرده  يـ ت نازل خـدمات ز يفيا کيخدمات ارائه شده   
 يگان در کشور ما فاقد دقت کاف      ياند که خدمات را     درصد معتقد بوده  

گـان نبـودن خـدمات      ي را يق، صـالح  ين تحق يج ا يبر خالف نتا  . است
 يمـان ي زنان باردار از مراجعـه بـه مراکـز زا        يگردانيلت رو  را ع  يدرمان

افتـه ماننـد فرانـسه کـه        ي توسعه   يدر کشورها ]. ٢[ان کرده است  يب
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  ١٣٣

     همكاران و زهرا بيگم آقا ميري                                                                                              ...       علل رويگرداني مادران باردار از مراجعه به مراكز درماني شهري

 زيـ  فرانـک اسـت ن     ٨٣٠ معـادل    يشگاه، مبلغـ  ي زا ي درمان يها  نهيهز
.  اسـت ي ـ درمان ي از موانع ارائه خدمات بهداشتيکينه، ي هزموضوع

 يهـا   نـه يشـود و هز     ي اجرا مـ   ينمه همگا يس که ب  ياما در کشور انگل   
  ]. ١٠[ن مشکل کمتر استيشود ا يگان ارائه مينگونه خدمات رايا

 يكـ يزي ف ياستاندارد فـضا   کرد که ضعف     يريجه گ ي نت ند بتوا يشا
شرفته، عـدم   يـ زات و لـوازم سـالم و پ       يـ ، كمبود تجه  يمراكز بهداشت 

 ماهر جهت كنتـرل و برخـورد   ي پزشك و ماماها   يروهاياستفاده از ن  
 بـودن   يخطـر، ناكـاف     پـر  يهـا   يناسب با عوارض و درمـان بـاردار       م

، نبـود  ينـه بهداشـت بـارور    ين خـدمت در زم    ي ح ي آموزش يها دوره
 يها مارستاني و ب  ي، مركز بهداشت  ين واحد بهداشت  يارتباط مناسب ب  

ت و يـ ن علـل كـاهش مقبول  يتر  و پزشكان متخصص از مهم    يتخصص
   شــهرها از مراكــز   از زنــان بــاردار ســاكن  ياري بــسيگردانــيرو

رش يجهت جلب اعتماد مردم در پذ.  استي شهريدرمان ـ يبهداشت
ــبا ي در جامعــه مــيخــدمات بهداشــت ــير ادست ي ن يجــاد تفــاهم ب

ل يامر مراقبت از زنان باردار دخ       كه در  ي و دولت  ي خصوص يها بخش
  ]. ١٢[تالش نمودهستند 

 ي كـشور  يهـا  العمل  مطلع ساختن متخصصان از دستور     همچنين
 آمـوزش كاركنـان     نيـز  و    و آموزش پزشـكي     درمان ،وزارت بهداشت 

 آشنا ساختن آنهـا بـا       و ي بهداشت بارور  يها نه تازه ي در زم  يبهداشت
  كيفيـت  يسـاز   جهـت همـسان    ي گـام بزرگـ    ،يمتون آموزش  كتب و 

ـ   زنان باردار و  ي بهداشت يها مراقبت ن يـ ن ايكاهش اختالف موجود ب
ن بـه مراکـز     يتمـاد مـراجع   ش اع يو در نتيجـه باعـث افـزا       دو بخش   

در پايـان مـوارد زيـر بـه      ].١٣، ١٢[ خواهـد شـد  ي ـ درمان يبهداشت
  :گردد عنوان پيشنهاد مطرح مي

 جامعه در زمينه اهميت سـالمت مـادران و         ثر مادران و  ؤآموزش م 
ـ شناســاندن مراكــز بهداشــتي تنظــيم  تهيــه و،  درمــاني بــه آنــان 

 اقبت مادران بـاردار در    نظارتي بر خدمات مر    هاي مديريتي و   پروتكل
كسب نظر از ارائه     پايش و ارزشيابي كيفيت خدمات و     ،  مراكز شهري 

ــضاي فيزيكــي،  ، بدهنــدگان و متقاضــيان خــدمات ــود كيفــي ف هب
، مواد مورد نياز مراقبت از مادر بـاردار در مراكـز دولتـي             تجهيزات و 

 جهـت ارائـه     يتخصيص رديـف مامـايي در مراكـز بهداشـتي شـهر           
هاي علمـي و     فزايش مهارت  و ا   مادران باردار   كافي به  ماماييخدمات  

  .عملي ماماهاي مراكز شهري در حين خدمت
  

  تشكر و قدرداني
به اين وسيله از زحمات سركار خانم دكتر يـساري، جنـاب آقـاي              
دكتر صادق پارسايي و تمامي پزشكان متخصص محتـرم كـه اجـازه             

 كمـال تـشكر و    انـد     ورود به مطب و نمونه گيري را بـه محقـق داده           
   .امتنان را دارد
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