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 :عنوان فرایند

فرآیندآگاهی مادران بارداردرمراجعه به بیمارستان برادران شهیدمبینی سبزوار جهت    

 .انجام زایمان
 

 :صاحبان فرآیند
ختتاند  -(مستتلوب بکتتوی زایمتتان) ختتاند زار  -(ریاستت  بیمارستتتان)-ختتاند درترااتتدا ی

ختاند   -(عاون  بهداشتتی رارشناس برنامه مادران ازم) خاند پرویزی -(سوپروایزرآموزشی)امیریان

 (رارشناس مامایی)جالب یزدی

 

 :محل اجرای فرآیند
 ساان رنفرانس بیمارستان برادران شهیدمبینی

 

 :نام دانشگاه
 دانشگاه عکوم پزشکی سبزوار

 

 :گروه فرایندی
 هفته52مادران باردارباالی 

 

 :تاریخ اجرا

 هرماه دوبار 7831ازخردادساب 

 

 (هدف واهداف اختصاصی)مقدمه 

 ارتقای سطح سالم  مادرونوزاد: هدف رکی

 :اختصاصی اهداف

باآموزش مراقبتهای دوران بارداری وپس اززایمان مادران باردارازمشکالت  دوران   :ارتقاءسطح آگاهی مادران 

 .بارداری وپس اززایمان آگاهی یافته ودرجهت ارتقاءسطح ستمت خودونوزاد خود تتش می نمایند

عکدم آگکاهی ازمیایکای    به علت عدم آشنایی مادران باردار ازمحیط بیمارستان و  :بیعی افزایش آمارزایمان ط

،مییان ترس واسترس مادران باال وهمالاری آنها درانجام اقکداما  الزم مکب بکود وام کر      زایمان طبیعی وعوارض سیارین

اداشکتند بکابرگیاری متسکهای    مادران باردار به خاطر ترس از زایمان طبیعی دربدو پکییرش تقااکای انجکام سکیارین ر    

بافضکای بیمارسکتان ومرا ک     مکادران   هفته ، بانمایش فیلب وسکننرایی 52آموزشی جهت مادران درسن بارداری باالی 
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مراجعه وبستری آشنا شده وبادیدن فیلب هایی از مرا   زایمان طبیعی وسیارین بامیایا ومعایک  آنهکا آشکنا مکی شکوند      

زایمان ،مادرزمینه آشنایی قبلی بامحیط بیمارستان ومرا   بستری وتا دودی پرسکن   درنتیجه درمراجعه جهت انجام 

داشته وترس مادران مب بوده وآرامش مافی رادارندوهمالاری الزم راانجام می دهند وازطرفی اصکرار بکه انجکام سکیارین     

 .ندارند وتمای  زیادی برای انجام زایمان طبیعی دارند

تقااای مکادران جهکت انجکام سکیارین      وآگاهی مادران از عوارض ناشی ازسیارینباآموزش  : راهش آمارسزارین

 .ماهش می یابد

همچنکین  ووآشنایی باعوام  خطردرنوزادان نوزاد های الزم از باآموزش مراقبت :افزایش سطح سالم  نوزادان

 .سطح ستمت نوزادان افیایش می یابد،تغییه باشیرمادرلیوم 

 

 :روش اجرا
میایکای زایمکان طبیعکی    تمای  مادران جهت انجام زایمان طبیعی بکه علکت اطتعکا  نامکافی مکادران از      باتوجه به عدم

مه زمینه   ،وعوارض سیارین وهمچنین ترس ازمحیط بیمارستان به علت  عدم شناخت قبلی مادر ازمحیط بیمارستان  

 طبک  تمکمیما   ن آمارسیارین می گردید را جهت تقااای بیشتر سیارین ازطرف مادران فراهب می آورد وباعث باالرفت

 :اقداما  زیرانجام گرفت  78ابتدای سال از وهماهنگی های انجام شده

قب  ازشکرو  دردهکای زایمکان    ان دتامادریجهت تاثیر بیشتر آموزشها،متسهای آموزشی درمحیط بیمارستان برگیارگرد

 .دنبامحیط بیمارستان ومرا   بستری شدن آشنا شو

ازمرامی بهداشتی ومط  پیشالان وماماها جهت شرمت درمتسهای آموزشی  بارداری، هفته 52باردارباالی مادران هرماه 

 .شوندمیبه بیمارستان ارجا  داده 

تهیکه وبکه مکادران     (مرا   مراجعه به قسمتهای منتلک  درموقکب بسکتری    )محیط بیمارستان آشنایی با فیلب آموزشی

 .شود می نمایش داده

 .ارسال شد هاپوستر متسهای آموزشی تهیه وبه مط  پیشالان وماما

 .ونمایشگاه هفته ستمت وهفته زن درمعرض دیدعموم قرارگرفت ستانپوستر متسهای آموزشی تهیه ودرسطح شهر

جهکت مکادران بکه نمکایش     وفیلب های آموزشی درزمینه مرا   زایمان طبیعی وسیارین توسط ممیتکه آموزشکی تهیکه    

 .شودمی گیاشته

 :خالصه آموزشهای رالسهای آموزشی مادران باردار
 (فیلب)بیمارستانمحیط آشنایی با 

 (فیلب)آشنایی بامرا   مراجعه به قسمت های منتل  بیمارستان درزمان مراجعه جهت زایمان

 (فیلب)استفاده ازتنت های ژنیالولوژینحوه آشنایی بابلوک زایمان و

 ردوران بارداری تعری  بارداری وتغییرا  طبیعی د

  به صور  سننرانی وفیلب مراقبتهای دوران بارداری

 (فیلب)عتیب ونشانه های خطردردوران بارداری

 تعری  زایمان وانوا  آن

 آشنایی بادردهای زایمان

 (سننرانی وفیلب )اهمیت زایمان طبیعی وزایمان بیدرد باانتونومس

  یلبآن به صور  سننرانی وفعوارض سیارین و آشنایی با

 آنفلوانیاوروشهای پیشگیری ودرمان

 به صور  سننرانی وفیلب مراقبتهای بعداززایمان
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 به صور  سننرانی وفیلب تغییه باشیرمادر

 .مراقبت های الزم ازنوزاد به صور  سننرایی وفیلب به مادران آموزش داده شود

 .ادردربین مادران شرمت منندهومیایای شیرمطبیعی توزیب پمفلت های آموزشی درزمینه بارداری وزایمان 

 پرسش وپاسخ

 :نتایج وپیامدهای اجرای فرایند
 به نتایج بدست آمده ،  باتوجه

   بککه (قبکک  ازبرگککیاری متسککهای آموزشککی    %)28از طب  آزمککون،دانککش وآگککاهی مککادران بککاردارافیایش یافتککه

به نحو مطلکوبتری انجکام    وسط مادرانت مراقبتهای دوران بارداری افیایش یافته است و(عدازبرگیاری متسها ب%)87

گرفته ومادران آموزش دیده درموقب بستری شدن همالاری قاب  توجهی باپرسن  داشته وتمای  به انجکام سکیارین   

 .وسطح راایت مادران باالمی باشدنداشتند 

   زبرگیاری بعکدا ) )78درسکال % 77بکه    (قب  ازبرگیاری متسکهای آموزشکی   ) 78درسال %  78میانگین سیارین از

 .ماهش یافته است  (متسها

 افکیایش یافتکه   (بعدازبرگیاری متسها  % )88به  (قب  ازبرگیاری متسهای آموزشی %)87میانگین زایمان طبیعی از

 است 

 تعدادمتسها ازیک باردرماه به دوبارافیایش پیدامرداستقبال زیادمادران باردار ازمتسهای آموزشی  توجه به به. 

  نفرمادرباردارشرمت می نماید72درهرجلسه آموزشی بطورمیانگین. 

 

 :سطح اثرگذاری
 مادران باردارسطح شهرستان سبیوار

 

 :نتیجه گیری شامل چااش ها ومشکالت اجرایی فرآیند
  -تدوین مطال  وعناوین آموزشی مناس  باسطح سواد مادران -اطت  رسانی مناس  وبه موقب به مادران

 تهیه فیلب های آموزشی 

 

 
 


