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مقدمــه :بــا توجــه بــه اهمیــت مراقبتهــای مــادری مطالعـهای بــا هــدف تبییــن مفهــوم و ابعــاد مراقبــت مســتمر
در دوران بــارداری ،زایمــان و بعــد از زایمــان انجــام شــد.
روش کار :یــک مطالعــه آنالیــز محتــوی کیفــی بــا اســتفاده از مصاحبههــای عمیــق نیمــه ســاختار یافتــه انجــام
شــد .روش تحلیــل محتــوای مرســوم جهــت تجزیــه و تحلیــل دادههــا اســتفاده شــد کــه بطــور همزمــان بــا جمع
آوری اطالعــات انجــام میشــد .بــرای تأییــد صحــت و اســتحکام دادههــای کیفــی از روشــهای متنوعــی ماننــد
درگیــری مــداوم بــا دادههــای پژوهــش و بررســی توســط همــکاران خــارج از مطالعــه اســتفاده گردیــد .مــکان
مطالعــه بخشــی از فیلدهــای مراکــز بهداشــتی درمانــی و آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی کاشــان–ایران بــود.
مشــارکت کننــدگان ایــن مطالعــه  18مامــا و  5پزشــک در مشــاغل و ســمتهای مختلــف اجرایــی آموزشــی و
عملکــردی مرتبــط بــا مامایــی بودنــد.
یافتههــا :پاســخهای مشــارکت کننــدگان ایــن تحقیــق در نهایــت پنــج مفهــوم را بــرای مراقبــت مســتمر
مامایــی مشــخص کــرد شــامل "تداوم""،فراینــد مراقبــت" " ،آمــوزش و اطــاع رســانی"" ،مدیریــت"و " حرفـهای
گــری " بــود .تــداوم ســه طبقــه دسترســی مســتمر فیزیکــی ،پیوســتگی مراقبــت در دورههــای مختلــف زمانــی و
اســتمرار در ارتبــاط روحــی روانــی و عاطفــی داشــت .طبقــات فراینــد مراقبــت شــامل فلســفه مراقبــت ،مراقبــت
در منــزل و پاســخگویی بــود .ارتقــای مســتمر و آمــوزش گروههــای هــدف ،اخــاق ،حقــوق ،پشــتیبانی ،اجــرا،
ثبــت و پیگیــری ســایر طبقــات بودنــد.
نتیجــه گیــری :مراقبــت مســتمر در دوران بــارداری ،زایمــان و بعــد از زایمــان از نظــر مشــارکت کننــدگان
مفهومــی چنــد بعــدی و البتــه حائــر اهمیــت اســت .لــذا پیشــنهاد میشــود جهــت حفــظ پیوســتگی مراقبــت
مــادران و بــرآورده شــدن نیازهــای آنــان در طراحــی و اجــرای بســتههای مراقبــت مســتمر مامایــی بــه ابعــاد
مختلــف آن توجــه گــردد.

مقدمه
مراقبــت مســتمر اولیــن بــار در دهــه  1970و بــا هــدف مراقبــت از
ســالمندان بــکار بــرده شــد لکــن در دهههــای بعــد اســتفاده از آن
در هم ـهٔ شــرایط مزمــن نیازمنــد مراقبــت ،بطــور وســیعی گســترش
پیــدا کــرد [ .]1مراقبــت مســتمر بــر ایــن دو موضــوع اساســی تأکیــد
میکنــد کــه مراقبــت ،بطــور پیوســته ارائــه شــود و بــر نیازهــای

فــردی بیمــار تمرکــز کنــد .در اصــل مفهــوم اســتمرار بــرای بیمــار
و خانــوادهاش ایــن اســت کــه مراقبیــن میداننــد قب ـ ً
ا چــه اتفاقــی
افتــاده اســت و بــر یــک برنامــة مراقبتــی مدیریــت شــده اتفــاق نظــر
دارنــد .همــان مراقبــی کــه بــرای آنها آشــنا و شــناخته شــده اســت در
آینــده نیــز از آنــان مراقبــت خواهــد کــرد و بهتریــن شایســتگیهای

باقری و همکاران
فنــی خــود را بــکار خواهــد گرفــت و دانــش و اطالعــات کافــی در
اختیــار آنــان قــرار خواهــد داد [.]3 ,2
ارائــه مراقبــت مســتمر مامایــی بهتریــن راه بــرای زنان اســت تــا تجربة
مثبتــی از زایمــان داشــته باشــند [ .]4و یکــی از شــاخصترین توصیهها
بــرای افزایــش کیفیــت خدمــات در ایــن دوران ارائــه مدلهــای مراقبــت
مســتمر میباشــد مطالعــات نشــان میدهــد زنانــی کــه از مراقبتهــای
دوران بــارداری رضایــت دارنــد بــا احتمــال بیشــتری برنامههــای
مراقبتــی خــود را پیگیــری میکننــد و تمایــل بیشــتری بــه مشــارکت
در مراقبــت از خــود نشــان میدهنــد بنابــر ایــن ،بــارداری در آنهــا
منجــر بــه عواقــب بهتــر در مــادر و نــوزاد خواهــد شــد [.]5
تاکنــون یــک تعریــف واحــد از مراقبــت مســتمر و ابعــاد آن بــه ویــژه
در بــارداری و زایمــان ارائــه نشــده اســت .اگرچــه بــه چنــد بعــدی
بــودن مفهــوم آن اشــاره شــده و ایــن موضــوع بــا تنــوع در مدلهــای
مراقبتــی طراحــی شــده همــراه بــوده اســت .بســیاری از سرویســهای
ارائــه خدمــات ،امــروزه در حــال تغییــر بــه ســوی مــدل مراقبــت
مــداوم هســتند [ ]6و مراقبــت مســتمر بــرای احقــاق حقــوق زنــان
ضــروت دارد [.]7
در کشــور ایــران ارائــه خدمــات بهداشــتی اولیــه بــه ویــژه بــه مــادران
بــاردار در مراکــز دولتــی از طریــق ماماهــای شــاغل در سیســتم
شــبکه و بــا رعایــت ســطح بنــدی خدمــات و سیســتم ارجــاع انجــام
میشــود .اگرچــه تــدارک ارائــه مســتمر خدمــات بــه مــادران بــاردار
یکــی از اصلیتریــن اهــداف و سیاســتهای ایــن برنامــه بــوده لکــن
بصــورت کلــی مطــرح شــده و شــرح مبســوطی از چگونگــی آن ارائــه
نشــده اســت [ .]8برخــی مطالعــات کیفیــت در خدمــات ارائــه شــده
در دوران بــارداری ،زایمــان و بعــد از زایمــان در ایــران را متوســط تــا
ضعیــف گــزارش کــرده و بــر لــزوم تغییراتــی در جهــت کیفیــت بهتــر
و رضایتمنــدی بیشــتر مــادران تاکیــد نمودهانــد و عــدم پیوســتگی
در مراقبتهــای دوران بــارداری و زایمــان توســط یــک فــرد یــا تیــم
مشــخص از مشــکالت مرتبــط بــا ســزارینهای غیــر ضــروری اعــام
شــده اســت [ .]12-9ایــن درحالیســت کــه دســتورالعملهای انجــام
فعالیتهــای مامــا محــور کــه بــا تاکیــد بــر زایمــان فیزیولوژیــک صــادر
شــده هیچــگاه بطــور کامــل اجرایــی نشــده اســت کــه یکــی از دالیــل
آن میتوانــد ســطحی نگــری بــه تــدارک مراقبــت مســتمر یــا تــک
بعــدی انگاشــتن آن باشــد .واضــح اســت کــه بــرای تــدارک بســتههای
مراقبــت مســتمر بــه ویــژه در بــارداری و زایمــان نیاز اســت تــا مفاهیم
و ابعــاد مختلــف آن شناســایی شــود .نیازهــا و ظرفیتهــای محلــی
هرکشــوری متفــاوت اســت و عناصــر متعــددی ماننــد تولیــت ،منابــع،
حمایــت ،مدیریــت و ظرفیتهــای سیســتم بهداشــتی هــر کشــور در
برنامــه ریزیهــای بهداشــتی تأثیــر گــذار هســتند [.]1
هگرتــی و همــکاران ( )2003در مقالــه خــود ســه نــوع تــداوم در
اطالعــات ،تــداوم در مراقبــت و تــداوم در ارتبــاط را معرفــی نمــوده

اســت [ ]2امــا بــا توجــه بــه اختصاصــات دوران بــارداری ،زایمــان و
بعــد از زایمــان ،مطالعاتــی کــه در زمینــه مراقبــت مســتمر در ایــن
دوران انجــام شــده بــه مفاهیــم و ابعــاد دیگــری نیــز اشــاره میکنــد.
مطالع ـهای اعتمــادی را کــه در اثــر ارتبــاط مســتمر بیــن مــادران و
مراقبیــن ایجــاد میشــود اصلیتریــن درون مایــه معرفــی میکنــد
[ .]13در مطالع ـهای دیگــر مراقبــت مســتمر ،مفهومــی چنــد بعــدی
بــود و مضامیــن تــداوم در کارکنــان ،تــداوم در اطالعــات ،تــداوم در
ارتبــاط ،تــداوم بیــن بارداریهــا و تــداوم مکانــی را شــامل میشــد
[ .]14برخــی فــرد محــور بــودن مراقبــت مــداوم را اصلیتریــن درون
مایــه آن یافتنــد [ .]15در ســایر مطالعــات ثبــات مراقــب ،حضــور
همیشــگی مراقــب در کنــار زن بــاردار و خانــواده ،ارائــه مراقبــت
منطبــق بــا نیازهــای زن بــاردار ،توانمنــد نمــودن زنــان در خــود
مراقبتــی ،حمایــت روانــی و تــوان پیــش بینــی در فراینــد مراقبــت بــه
عنــوان جنبههــای مهــم مراقبــت مســتمر ذکــر شــدهاند []16 ,14
و در مطالعــهای بــارداری و زایمــان یــک فراینــد طبیعــی و نرمــال
برشــمرده شــد کــه نیــاز بــه هیــچ مداخلــه خاصــی نــدارد [.]17
بــه هرحــال تعریــف دقیــق مفهــوم مراقبــت مســتمر در متــن هــر
جامعــه و بــر اســاس نظــر ذینفعــان بعنــوان زمینــه ســاز اصلــی در
ارائــه مدلهــای مراقبــت مــداوم مامایــی اهمیــت اساســی دارد .بــا
توجــه بــه پیشــرفتهای چشــمگیری کــه در ســالهای اخیــر در زمینــه
ارائــه خدمــات مامــا محــور و ترویــج زایمــان طبیعــی در کشــور ایــران
صــورت گرفتــه اســت پژوهشــگران تحقیقــی کیفــی بــا هــدف تبییــن
مفهــوم و ابعــاد مراقبــت مســتمر در دوران بــارداری ،زایمــان و بعــد از
زایمــان انجــام دادنــد تــا بــا اســتفاده از نتایــج آن بتوانیــم برنام ـهای
عملیاتــی و متناســب بــا وضعیــت بهداشــتی کشــور خــود طراحــی و
بــرای اجــرا آمــاده نماییــم.
روش کار
یــک مطالعــه کیفــی از نــوع "تحلیــل محتــوای متعــارف" انجــام شــد
تــا نظــر ماماهــا و پزشــکان در مــورد مفهــوم مراقبــت مســتمر در
دوران بــارداری زایمــان و بعــد از زایمــان اکتشــاف شــود .اگرچــه
مطالعــه اصلــی یــک اقــدام پژوهــی بــود کــه بــا هــدف طراحــی ،اجــرا
و ارزشــیابی یــک مــدل مراقبــت مســتمر مامایــی از بــارداری تــا بعــد
از زایمــان بــود کــه طــی  8مرحلــه صــورت میگرفــت []19 ,18
و در شهرســتان کاشــان و فیلدهــای تحــت پوشــش دانشــگاه علــوم
پزشــکی انجــام میشــد .ایــن مقالــه بخــش مربــوط بــه تبییــن
مفهــوم مراقبــت مســتمر بــود کــه بــر اســاس آن یــک مــدل مراقبــت
مامایــی طراحــی شــد .بــرای جمــع آوری اطالعــات از مصاحبههــای
عمیــق نیمــه ســاختار یافتــه فــردی یــا گروهــی اســتفاده شــد .از
آنجــا کــه ماماهــای شــرکت کننــده از ردههــای مختلــف انتخــاب
شــده بودنــد و بخاطــر ایــن کــه شــرایط و زمینه تشــویقی بــرای بیان
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نظــرات همــه و بصــورت جامــع امــکان پذیــر گــردد مصاحبههــای
فوکــوس گــروپ بــرای ایشــان اجــرا شــد .ایــن جلســات  5تــا 6
نفــری بــود و در محیطــی کــه جمــع بــر آن توافــق داشــت و از
فیلدهــای دانشــگاه علــوم پزشــکی کاشــان بــود انجــام میشــد.
پزشــکان تمایــل بــه مصاحبههــای فــردی داشــتند و مصاحبههــای
چهــره بــه چهــره ،در محیطــی کــه آنهــا (کلینیــک یــا بیمارســتان)
انتخــاب کــرده بودنــد صــورت گرفــت .یــک راهنمــای از پیــش
تعییــن شــده نیمــه ســاختار یافتــه بــرای مصاحبــه تهیــه شــد .ابتــدا
از مشــارکت کننــدگان ســؤال میشــد بــرای ارائــه مراقبــت مســتمر
در دوران بــارداری زایمــان و بعــد از زایمــان بــه چــه مفاهیمــی بایــد
توجــه کــرد؟ مراقبــت مســتمر مامایــی چــه موانــع و مزایایــی دارد؟
تاکنــون بــا چــه وقایعــی مربــوط بــه آن مواجــه شــدهاند؟ ســپس بــر
اســاس پاســخ آنــان ســؤاالت بعــدی مطــرح میشــد .هــر مصاحبــه
بیــن  60تــا  90دقیقــه بطــول انجامیــد و تــا رســیدن بــه اشــباع
اطالعاتــی ادامــه داشــت.
جامعــه نمونــه شــامل ماماهــا و متخصصیــن زنــان و زایمــان شــاغل
در شهرســتان کاشــان .نمونــه گیــری بــه صــورت مبتنــی بــر هــدف
از افــراد داوطلــب صــورت گرفــت .معیارهــای ورود بــه مطالعــه بــه
شــرح ذیــل بــود:
 ماماهایــی کــه در یکــی از ســمتهای مســئولیتی مرتبــط بــامامایــی از قبیــل مســئولیت در بخشــهای مختلــف بیمارســتان،
زایشــگاه ،مرکــز بهداشــت ،گروههــای آموزشــی ،معاونــت درمــان و
مراکــز بهداشــتی درمانــی شــاغل بــوده و حداقــل ســه ســال ســابقه
کار داشــتند.
 متخصصیــن زنــان و زایمــان کــه حداقــل ســه ســال ســابقه کارداشــتند
معیــار خــروج از مطالعــه عــدم تمایــل بــه ادامــه مطالعــه بــه هــر
دلیــل توســط مشــارکت کننــده بــود.
تنــوع از نظــر کار در مراکــز دولتــی و خصوصــی ،مدیریــت درمــان،
مدیــران مرکــز بهداشــتی ،اعضــای هیــات علمــی ،کار در مراکــز
بهداشــتی و بیمارســتانها ،ســوابق و مقاطــع تحصیلــی متفــاوت در
ماماهــا و پزشــکان در نظــر گرفتــه شــد.
تحلیــل دادههــای حاصــل از ایــن مطالعــه بــر اســاس تحلیــل

محتــوای مرســوم صــورت گرفــت .تجزیــه و تحلیــل همزمــان بــا
جمــع آوری اطالعــات انجــام شــد .در ایــن روش کدهــا و طبقــات
مســتقیماً و بــه صــورت اســتقرایی از دادههــای خــام اســتخراج گردید
[ .]21 ,20بالفاصلــه بعــد از هــر مصاحبــه کلمــه بــه کلمــه پیــاده و
تایــپ میشــد .بــرای تشــخیص واحدهــای معنایــی ،هــر مصاحبــه
چندیــن بــار مطالعــه و مــرور میشــد .ســپس ،واحدهــای معنایــی
چندیــن بــار مــرور شــده و بــر اســاس تشــابه مفهومــی و معنایــی
طبقــه بنــدی میشــدند .طبقــات و زیرطبقــات باهــم مقایســه شــده
و از تحلیــل و تفســیر ایــن دادههــا درونمایــه هــا یــا مقولههــای
انتزاعیتــر اســتخراج گردیــد.
بــرای تأییــد صحــت و اســتحکام دادههــای کیفــی از روشــهای
متنوعــی اســتفاده شــد .بــا درگیــری مــداوم بــا دادههــای پژوهــش،
کدبنــدی همزمــان بــا گــردآوری دادههــا و تأییــد مشــارکت
کننــدگان ،اســتفاده از نظــرات اصالحــی پنــج نفــر از اســاتید راهنمــا
مقبولیــت دادههــا تأییــد شــد .بــرای تأییــد پذیــری دادههــا از نظرات
شــش نفــر از اعضــای هئیــت علمــی ( )peer checkکــه خــارج از
مطالعــه بودنــد اســتفاده گردیــد ضمنـاً بــه دقــت مراحــل انجــام کار
ثبــت و بــا راهنمایــی اســاتید مرتــب پیوســتگی کار کنتــرل میشــد.
از تلفیــق دادههــای جمــع آوری شــده در مصاحبههــای انفــرادی،
گروهــی و یادداشــت برداریهــای حیــن انجــام کار بــرای اعتمــاد
پذیــری اطالعــات اســتفاده شــد .بــرای تأییــد قابلیــت انتقــال دادههــا
از روش بازبینــی و تأییــد پنــج نفــر از افــراد خبــره و شــش نفــر از
اعضــای هیــات علمــی خــارج از مطالعــه اســتفاده شــد.
یافتهها
در مجمــوع بــا  18مامــا و  5پزشــک عمومــی و متخصــص مصاحبــه
بــه عمــل آمــد .ماماهایــی کــه در ایــن بخــش مشــارکت داشــتند
دو نفــر اســتادیار ،دو نفــر مربــی ،ســه نفــر کارشــناس ارشــد غیــر
هیــات علمــی و  11نفــر کارشــناس بودنــد .از پزشــکان نیــز یــک
نفــر کارشــناس مســئول واحــد بهداشــت خانــواده مرکــز بهداشــت،
 1نفــر دانشــیار ،دو نفــر اســتادیار و یــک نفــر پزشــک متخصــص
غیــر هیــات علمــی بــود .ســایر ویژگیهــای فــردی آنهــا در جــدول
 1آمــده اســت.

جدول  :1ویژگیهای فردی ماماها و پزشکان مشارکت کننده در بخش کیفی پژوهش
ویژگی رده شغلی
ماما
پزشک
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سن ،سال

سابقه کار ،سال

)26 -50( 42/38

)5-24( 15/5

)40-53( 47

)3-25( 12/4

تحصیالت ،تعداد

رده شغلی

لیسانس  11نفر؛ فوق لیسانس؛  5مدیر  4نفر؛ بهداشت  5نفر؛ درمان  5نفر؛
هیات علمی 4
نفر؛ دکترا  2نفر
متخصص  4نفر؛ پزشک عمومی
 1نفر

مدیر  1نفر؛ هیات علمی  3نفر؛ تامین
اجتماعی  1نفر

تعداد کل
18
5

باقری و همکاران

آنالیــز تماتیــک در نهایــت پنــج تــم یــا درون مایــه اصلی را مشــخص درون مایه اول :تداوم یا پیوستگی

کــرد کــه شــامل ایــن مــوارد بــود :تــداوم ،فراینــد مراقبــت ،آمــوزش
و اطــاع رســانی ،اخــاق و حرف ـهای گــری و مدیریــت .هــر کــدام
از ایــن تمهــا دارای طبقــات و زیرطبقــات متعــددی بودنــد کــه در
جــدول شــماره ســه آمــده اســت (جــدول .)2
جدول  :2درون مایهها ،طبقات و زیر طبقات مراقبت مداوم در دوران
بارداری زایمان و بعد از زایمان
تداوم یا پیوستگی
دسترسی مستمر فیزیکی

زیرطبقات
دسترسی همیشگی به
مراقبین
دسترسی همیشگی به
اطالعات

پیوستگی مراقبت در دوره های
مختلف زمانی

پیوستگی مراقبت قبل از
بارداری
پیوستگی مراقبت بعد از
بارداری

استمرار در ارتباط روحی روانی و
عاطفی

کنترل مداوم استرس
حضور همدالنه در کنار مادر
جلب مداوم اعتماد

فرایند مراقبت
فلسفه مراقبت

مسئول محوری فرایند
مراقبت
مراقبت مستمرتیمی
زایمان فیزیولوژیک
مشارکت مداوم

مراقبت در منزل

اهمیت مراقبت در منزل
تامین امنیت همه جانبه

پاسخگویی فرایند مراقبت

پاسخگویی مدام به سیستم
پاسخگویی مدام به مراجعین

ارتقای مستمرفرایندآموزش

برنامه ریزی آموزشی
روشهای آموزش

آموزش واطالع رسانی

گروههای هدف آموزش

آموزش جامعه و خانواده
آموزش زنان باردار
آموزش تیم مراقبت

حرفه ای گری
اخالق

ارزشهای انسانی
تعهد کاری

حقوق

مراجعین
پرسنل

مدیریت
پشتیبانی

اجرای برنامه
ثبت و پیگیری

مسائل مالی
تدارکات
نیروی انسانی
حمایت
برنامه ریزی مناسب
ارزیابی و نظارت
مستند سازی
ارجاع مناسب

تــداوم یــا حفــظ پیوســتگی مراقبتهــا اصلیتریــن بخــش مراقبــت
مســتمر مامایــی در نظــر گرفتــه شــد .بــرای تــداوم مراقبــت ،بایــد
امــکان دسترســی همیشــگی بــه مراقــب در تمــام اوقــات شــبانه روز
حتــی روزهــای تعطیــل بــرای مــادران حاصــل شــود .در تمــام مواقــع
بســتری شــدن ،مراقــب بایــد در کنــار زنــان بــاردار باشــد.
" بایــد تلفــن بــدی بــه خانومــای بــاردار ،یــه جــای مشــخصی را
داشــته باشــه همیشــه بهــش پاســخگو باشــند "(مصاحبــه گروهــی
مامایــی)
دسترســی همیشــگی بــه یــک منبــع اطالعاتــی کــه پاســخگوی
ســؤاالت زنــان و خانــواده آنــان باشــد را بخشــی ضــروری بــرای
تــداوم مراقبــت دانســتند .آنــان بیــان کردنــد ســؤاالت فراوانــی
دارنــد کــه بطــور مســتمر بــرای خــود و یــا خانــواده ایشــان ایجــاد
میشــود .پیداکــردن پاســخ مطمئــن میتوانــد بــار مراجعــات غیــر
ضــروری را کاهــش داده و پیوســتگی مراقبــت را حفــظ کنــد.
" خیلیهــا زنــگ مــی زنــن زایشــگاه ،ســه بعــد نصــف شــب مشــکل
شــونو میگــن خــوب نیــاز دارن مرتــب ســؤال پیــش میــاد "(مصاحبــه
گروهــی مامایی)
نبایــد مراقبتهــا صرفــاً بخاطــر وقــوع بــارداری آغــاز شــود.
مشــکالت دوران بــارداری میتوانــد انعــکاس مســائل مختلفــی باشــد
کــه از مدتهــا قبــل نیــاز بــه رســیدگی داشــته اســت .بهتــر اســت
آشــنایی بــا مراقــب بالفاصلــه بعــد از ازدواج شــروع شــود و پــس از
مشــاورهها ،ارزیابیهــا و اقدامــات الزم ،زایمــان برنامــه ریــزی شــده
اتفــاق بیفتــد.
" بــرای ســیفتی (ایمنــی) حاملگــی بایــد از قبــل از حاملگــی اقــدام
کــرد ،االن یــه کار فرمالیت ـهای انجــام میشــه " (متخصــص مامایــی)
مراقبــت در صورتــی مســتمر خواهــد بــود کــه فــردی آشــنا بــه
تاریخچــه قبــل از بــارداری زن ،پس از زایمــان مراقبتهــا را ادامه دهد.
برخــی از آنــان پیوســتگی مراقبــت در فاصلــه بیــن بارداریهــای
مختلــف و حتــی پایــش رشــد کــودک توســط مراقبیــن را الزم
دانســتند.
" بعــد از زایمــان مریضــا ســرگردونن ،اتفاقــن بیشــترین مشــکل
را دارن ،خــودش تقریبــاً فرامــوش مــی شــه "(مصاحبــه گروهــی
مامایــی)
اســترس ناشــی از بــارداری و زایمــان در زنــان ،نیــاز بــه رســیدگی
مــداوم داشــت چــون بــه طــور مرتــب و بــه دالیــل متفــاوت حتــی
بــه دلیــل یــک اقــدام تشــخیصی غیــر ضــروری اســترس در آنهــا
ایجــاد میشــد و منجــر بــه تصمیــم گیریهــای غلــط و تعویــض
متعــدد مراقبیــن میشــد.
" بعضــی از خونــواده هــا خودشــون اصــ ً
ا ناقــل اســترس هســتن،
بــا رفتارهاشــون باعــث میشــن بچــه شــون ســزارین بشــه بــه زائــو

27

مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان ،دوره  ،25شماره  ،1بهار 1396
بــه مامــا بــه پزشــک هــم اســترس وارد می کنــن اینــه کــه کنتــرل
اســترس همــراه خیلــی مهمــه" (مصاحبــه گروهــی ماماهــا)
حضــور همدالنــه در کنــار مــادر :آشــنایی زن بــاردار بــا تیــم مراقبــت
اعــم از مامــا و پزشــک عامــل مهمــی در ایجــاد یــک ارتبــاط عاطفــی
و نهایتـاً انگیــزهای بــرای تــداوم مراقبــت دانســتند .مراقــب آشــنایی
کــه در طــول دوران بــارداری بــا زن بــاردار در ارتبــاط بــوده ،همــدل
بــا وی در محیطهــای درمانــی حاضــر میشــود و محبــت خــود را
بــه زن بــاردار منتقــل میکنــد باعــث میشــود پیوســتگی مراقبــت
حفــظ شــود.
" اینجــا خانومــی مراجعــه کــرده دنبــال مامایــی میگــرده کــه ســر
زایمــان اولــش بــوده مــی گــه از بــس غمخــوار و مهربــون بــود همــه
شــهر و دنبالــش میگــردم تــا پیــداش کنم"(مصاحبــه گروهــی
ماماهــا)
بــی اعتمــادی مــادران عامــل قطــع در زنجیــره مراقبــت معرفــی
شــد .جلــب اعتمــاد میتوانــد باعــث جلوگیــری از مراجعــات غیــر
ضــروری ،عــدم تعویــض متعــدد مراقــب و عمــل بــه توصیههــا شــود.
"بــاردار میــاد ســه تــا کارت تــو کیفشــه ،زرد! صورتــی! قرمــز .مــال
چنــد تــا پزشــکند ایــن یعنــی در اصــل اعتمــاد نــداره(" .مصاحبــه
گروهــی مامایــی)

درون مایه دوم :فرایند مراقبت
مراقبــت مســتمر در دوران بــارداری زایمــان و بعــد از زایمان بایســتی
ویژگیهــای منحصــر بفــردی داشــته باشــد .فلســفه مراقبــت مســتمر
در دوران بــارداری تــا بعــد از زایمــان کــه توســط مراقــب و مراجــع
پذیرفتــه میشــود بایســتی بــر نرمــال بــودن بــارداری تمرکزداشــته
باشــد .انجــام مداخــات غیــر ضــروری باعــث گسســتگی مراقبــت
میشــود .فراینــد مراقبــت بایســتی بــا ارائــه مراقبــت در منــزل
تکمیــل شــود .برخــی الزم دانســتند فراینــد مراقبــت مســتمر
منطبــق بــا اهــداف نظــام بهداشــت و درمــان کشــور باشــد چراکــه
تناقــض باعــث عــدم پیوســتگی رونــد مراقبــت میشــود .اداره
فراینــد مراقبــت بایــد یــک مســئول داشــته باشــد کــه از ابتــدا تــا
انتهــا برنامــه مراقبتــی را پیگیــری کنــد و بــا زن در ارتبــاط باشــد.
مراقــب اصلــی بایــد همــواره خــود را در قبــال مراجــع مســئول بدانــد
تمــام برنامههــا اعــم از انجــام آزمایشــات ،درمانهــا ،شــرکت در
کالســها و ..را دیــده بانــی کنــد .بیشــتر مشــارکت کننــدگان مامــا
محــوری فراینــد مراقبــت را عاملــی بــر امــکان پذیــر و مقــرون بــه
صرفــه شــدن آن دانســتند.
"آگــه بخوایــم آمــار ســزارین را کــم کنیــم ،ماماهــا مــی تونــن
همیشــه در کنــار زن بــاردار باشــند ،اونــا کارشــون اینــه "(مصاحبــه
بــا متخصــص).
مراقبیــن و مراجعیــن بایــد بــارداری و زایمــان را بــه عنــوان پدیــدهٔ
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طبیعــی بپذیرنــد .از اقدامــات تشــخیصی و درمانــی افراطــی
خــودداری کننــد و بســتری زودهنــگام نکننــد .مداخــات غیــر
ضــروری میتوانــد عامــل ســلب اعتمــاد و گسســتگی مراقبــت باشــد.
"مــادرا هرچــه احســاس نرمالتــری تــو حاملگــی داشــته باشــن بهتره،
در واقــع خیلیهــا دارن اورتریــت منــت و اوردیاگنــوز مــی کنــن ایــن
همــه دارو و ایــن همــه هپاریــن و آســپرین و ایــن همــه پروژســترون
و اینایــی کــه مــد شــده واقعــن مشــکل ســاز شــده یعنــی پرگننســی
تــو ایــران حالــت نرمــال و فیریولوژیکــش را از دســت داده بایــد یــه
مقــدار تعدیلــش کــرد" (مصاحبــه بــا متخصــص زنــان)
مشــارکت مســتمر در فراینــد مراقبــت توســط زنــان و خانــواده
ایشــان را ضــروری دانســتند .برخــی از پزشــکان از ایــن کــه از آنــان
خواســته میشــود تــا تنهــا تصمیــم گیرنــده باشــند ناراضــی بودنــد
و مشــارکت فعــال خانــواده را عاملــی در تصمیــم گیریهــای بهتــر
دانســتند.
" میگــن هرچــی تــو بگــی ســزارین یــا طبیعــی .در حالــی کــه
خودشــون بایــد تصمیــم بگیرن"(مصاحبــه بــا متخصــص زنــان).
برخــی شــرح حالهــای بیــان نشــده را عاملــی بــر قطــع مراقبــت
دانســتند و بــرای حفــظ پیوســتگی مراقبــت ،ارائــه آموزشــهای
عملــی و تشــخیص بموقــع مــوارد خطــر ،ادامــه فراینــد مراقبــت
در منــزل را حائــز اهمیــت دانســتند .البتــه بــرای اجــرای ویزیــت
در منــزل در جامعــه مــا الزم اســت مالحظــات خاصتــری مثــل
مســائل فرهنگــی و تأمیــن امنیــت تیــم در حیــن انجــام ویزیــت در
منــزل را مــد نظــر قــرار دهیــم.
" کلــن خانومــای بــاردار ،خیلــی وقتــا نیــاز دارن ،خیلــی هــم دوســت
دارن کــه تــو خونــه ویزیــت بشــن .بخشــی از مراقبــت مــا واقعــن
بــه اوضــاع تــوی خونــه بســتگی داره چیزایــی کــه هیچوقــت شــاید
بــه مــا نگــن میشــه انتخــاب کــرد بعضیهــا را خودمــون پیشــنهاد
بدیم"(مصاحبــه گروهــی مامایــی)
فراینــد مراقبــت مســتمر در دوران بــارداری زایمــان و بعــد از زایمــان
بایــد در راســتای اهــداف سیســتم باشــد ،منافــات و تضــادی بــا آن
نداشــته باشــد .تکمیــل کننــده گپهــای موجــود بــوده و بتوانــد
تغییــرات مــورد نیازسیســتم را اعمــال کنــد .ضمنـاً فراینــد مراقبــت
مــداوم بایــد نســبت بــه انــوع نیازهــای مشــتریان خــود پاســخگو
باشــد .ســرویس دهــی طــوری باشــد کــه مشــتری تفاوتهــای برتــری
مــدل مراقبــت مــداوم را نســبت بــه سیســتمهای جــاری درک کنــد.
"اگــر مراجــع احســاس کنــه کــه یــک چیزایــی در مقایســه بــا
دیگــران کــم داره دیگــه مراجعــه نمــی کنــه "(مصاحبــه گروهــی
ماماهــا)

درون مایه سوم :آموزش و اطالع رسانی مستمر
بــی توجهــی بــه پذیــرش اجتماعــی برنامــه ،نقائــص علمــی و عملــی

باقری و همکاران
مراقبیــن و عــدم ارائــه اطالعــات کافــی بــه خانــواده باعث گسســتگی
فراینــد مراقبــت و مراجعــات مکــرر میگــردد .برنامــه آموزشــی از هــر
نظــر ماننــد زمــان ،مــکان ،انتخــاب گروههــا ،محتــوی و روشــهای
مناســب آمــوزش بطــور مســتمر بایــد بازبینــی و ارتقــا یابــد تــا بــه
همــه نیازهــا توجــه شــود .روتیــن شــدن کارهــا منجــر بــه قطــع
ارتبــاط مــداوم خواهــد شــد.
"عــاوه بــر آموزشــهای فــردی بایــد برنامــه جداگانــه بــرای
آموزشــهای گروهــی داشــته باشــیم ،اینکــه گــروه هســتند و بقی ـهٔ
باردارهــا را مثــل خودشــان میداننــد خــودش کمــک میکنــد
کــه هــم جــواب سواالتشــان راپیــدا کننــد هــم اینکــه واقع ـ ٌا بــرای
زایمــان آمــاده بشــوند" (مصاحبــه گروهــی ماماهــا)
مراقبیــن بایــد توجــه کننــد کــه همــواره شــیوههای آموزشــی
مناســب انتخــاب کننــد .هــر برنامــه یــا هــر گــروه آموزشــی روش
مخصــوص بــه خــود را نیــاز دارد .نیازهــای آموزشــی گروههــا مرتــب
در حــال تغییــر اســت و بــه روز رســانی منابــع آموزشــی بســیار
ضروریســت .بایــد زنــان بــاردار محــور آمــوزش مــداوم در ایــن
دوران باشــند و اولویتهــای آموزشــی متناســب بــا نیازهــا ،اطالعــات
و شــاخصهای بهداشــتی جامعــه طراحــی و مرتــب بازنگــری شــود
ماننــد امــکان آشــنایی بــا بخــش زایمــان یــا نحــوه انجــام عمــل
ســزارین.
"مــاه رمضــان همــه در مــورد روزه در بــارداری میپرســند مرتــب
ســوالها عــوض میشــه"(مصاحبه گروهــی بــا ماماهــا.
بــه روز نمــودن دانــش علمــی و عملــی تیــم مراقبــت و آشــنایی
بــا دســتورالعملهای موجــود در کنــار افزایــش مهارتهــای ارتباطــی
نقــش مهمــی در مراقبــت مســتمردارد.
" هرچــی ســوادت بــاال باشــه وقتــی خــوب جــواب نــدادی مطمئــن
بــاش مریضــت بــر نمــی گــرده "(مصاحبــه گروهــی ماماهــا)

درون مایه چهارم :حرفهای گری
رفتارهــای نقــض کننــده اخــاق ،تعهــد حرفهای و ارزشــهای انســانی
باعــث قطــع پیوســتگی مراقبتهــا میشــود .در برنامــه مراقبــت
مســتمر بــر توجــه دائــم بــه حقــوق مراجعیــن و مراقبیــن بــه یــک
نســبت تاکیــد شــد.
"بــا ایــن وضعــی کــه زایشــگاه داره نــه اتــاق خصوصــی نــه هیچــی
امکانــش نیســت بیشــتر بــی احترامــی میشــه خونــواده انتظــار داره "
(مصاحبــه بــا متخصــص)
بــی توجهــی بــه شــخصیت و ارزش وجــودی انســانها دلیلــی بــر قطع
ارتبــاط بــا مراقبیــن میشــود .برخوردهــای محترمانــه ،پرهیــز از
رفتارهــای توهیــن آمیــز ومخــرب ،احتــرام بــه تصمیمــات مراجعیــن،
رعایــت حریــم خصوصــی افــراد و پرهیــز از ویزیتهــای دســته جمعــی
در حفــظ پیوســتگی مراقبــت مؤثــر شــناخته شــد .ارائــه مراقبــت

مســتمر در ایــن دوران بایــد صادقانــه ،بــدون هیــچ قیــد و شــرط
و فراتــر از کســب پــول یــا هــر موضــوع دیگــر باشــد .همــواره بایــد
از اتــاف وقــت و هزین ـهٔ مراجعیــن خــودداری کــرد .زنــان بــاردار و
خانوادههایشــان حــق دارنــد همــواره در تصمیــم گیریهــا نقشــی
آگاهانــه داشــته باشــند .انتخــاب مراقــب ،محــل زایمــان ،تغییــر
مراقــب و کســب اجــازه بــرای ارائــه خدمــت در محیــط آموزشــی
بخشــی از حقــوق مراجعیــن دانســته شــد.
"ببینیــد مــن خــودم االن دارم بــا پزشــک کار میکنــم خــود ایشــون
بــه مــن اعتمــاد کامــل داره یعنــی بــاردارای بــدون مشــکل تمــام
کارهاشــون بــا مــن انجــام میشــه ولــی گاهــی وقتــا میبینــم یــه
مریــض الو ریســک کــه میــاد پیــش خانــم دکتــر میگــه پیــش مامــا
میرفتــه اگــر شــده بــا چشــم و ابــرو بــش حالــی مــی کنــه کــه
عجــب اشــتباهی کــرده! بلــد نیســتیم ایــن حــق را بــرا مریــض قائــل
بشــیم خــودش انتخــاب کنه"(مصاحبــه گروهــی ماماهــا)
پرســنلی کــه مراقبــت مســتمر را ارائــه میکننــد نیــاز بــه
انگیزههــای خــاص دارنــد چراکــه در دســترس بــودن همیشــگی و
مؤثــر کار بســیار دشواریســت .آنــان حــق دارنــد احســاس کننــد بــه
انــدازه الزم و کافــی قــدرت و جایــگاه دارنــد ،شــرح وظایــف محولــه
بــه آنــان منطبــق بــر تحصیــات آکادمیــک و تــوان آنهاســت.
"ماماهــا قبلــن مســتقیم بــه اتنــد زنــگ مـیزدن ،حــاال مــی گــن بــه
رزیدنــت میگفتــی! زایمــان را مــا میگیریــم گزارشــش را رزیدنــت
مــی نویســه "(مصاحبــه گروهــی ماماهــا)

درون مایه پنجم :مدیریت
فراینــد مراقبــت از زنــان بــاردار حفــظ شــود .برنامــه مراقبــت
مســتمر بایــد مقــرون بــه صرفــه باشــد ،پرداختهــای عادالنــه و
سیســتم مدیریــت مالــی صحیــح داشــته باشــد تــا انگیــزه ادامــه در
آن و جــود داشــته باشــد.
" بــرای بســتن قــرارداد مامــای بخــش خصوصــی اینقــدر بــازی در
مــی آرن کــه نگو!"(مصاحبــه گروهــی بــا ماماهــا)
بهینــه ســازی مــکان و تجهیــزات مرکــز مراقبــت بــه حفــظ مراجــع
کمــک شــایانی میکنــد .مکانــی در دســترس بــا امکانــات بهداشــتی
و رفاهــی بــرای زنــان بــاردار و همراهانشــان حائــز اهمیــت اســت.
" وقتــی میبینــم از اون طــرف مریــض پنــج ســانتم هســت تختــام
پــره ،مثـ ً
ا اگــه یــه مریــض از راه برســه جــا نــدارم مجبــورم آگمنتــه
اش کنــم همــون کاری را بکنــم کــه کار غلطیــه .متوجهیــن؟ یعنــی
شــما اون شــاخصهایی رو کــه میخــوای بایــد اون فیزیکشــم داشــته
باشــی دیگــه کــه بتونــی اجــراش بکنــی " (مصاحبــه بــا متخصــص)
نیــروی انســانی معتقــد ،باانگیــزه ،مجــرب ،بــا مهارتهــای علمــی،
عملــی ،ارتباطــی و اعتمــاد بنفــس کافــی در حفــظ پیوســتگی
ارتبــاط مراجعیــن نقــش بســیار مهمــی دارد.
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"یکــی از مســائل مهــم ،عالقمنــدی خــود ماماســت کــه مراقبــت
را تــا آخــر ادامــه بــده بایــد در ســاعتهای غیــر اداری بخــواد در
دســترس باشــه ،یعنــی افــرادی باشــند کــه واقع ـاً متعهــد بــه ایــن
موضــوع باشــند نــه اینکــه یــه آدمــی بنــا بــه وظیفـهاش داره کار مــی
کنــه "(مصاحبــه گروهــی مســئولین مرکــز بهداشــت).
حمایــت درونــی و بیرونــی بــرای مدیریــت برنامــه مراقبــت مســتمر
بســیار مهــم اســت .اگــر اعضــای تیــم مراقبــت از یکدیگــر حمایــت
نکننــد منجــر بــه ســلب اعتمــاد مراجعیــن خواهــد شــد .حمایــت
ســازمانهای صنفــی مؤثــر ماننــد بیمــه و نظــام پزشــکی انگیــزه
مراقبیــن را بــرای کار در مدلهــای مراقبــت مســتمر از بیــن میبــرد.
" یــه مشــکل دیگــه اینــه کــه مــن بــه عنــوان مامــا یــه چیــزی
بــرای مریــض نســخه میکنــم تــو دفترچــهاش ،اصــ ً
ا تأییــد
نمیشــه"(مصاحبه گروهــی ماماهــا)
پایــش و ارزیابــی مســتمر بایــد طــوری طراحــی شــود تــا همــواره
جنبههــای قطــع کننــده ارتبــاط مراقبیــن و مراجعیــن را شناســایی
و اصــاح کنــد .داشــتن سیســتم تشــویق و تنبیــه مناســب و بررســی
عملکــرد کارتیمــی ضــروری شــمرده شــد.
" اونــی کــه از بــاال ناظــره اشــکاالت را میبینــه ایــن فیــد بکهــا
بایــد مــدام داده بشــه "(مصاحبــه گروهــی ماماهــا)
وجــود اطالعــات ناقــص در پرونــده عامــل ســلب اعتمــاد مراجــع
ذیربــط اســت .یــک سیســتم ثبــت صحیــح بــرای جلوگیــری از
مســتند ســازی جعلــی و پیوســتگی مراقبتهــا الزم اســت.
" چیزایــی کــه تــو پرونــده ثبــت میکنــی پنــج دقیقــه بعــد عــوض
میشــه! "(فوکــوس گــروپ مامایــی)
بــرای حفــظ اســتمرار یــک برنامــه مراقبتــی بایــد از مراجعــات
غیــر ضــروری پرهیــز کــرد .نوبــت دهــی نامناســب و معطلیهــای
بســیار زیــاد باعــث قطــع اســتمرار مراقبــت میشــود .مادرانــی کــه
مراقبتهایشــان بــه تأخیــر افتــاده مرتــب پیگیــری شــوند و در صــورت
ارجــاع مــادر بــه ســطوح تخصصــی سرنوشــت آنــان توســط تیــم
مراقبــت پیگیــری شــود.
" اصلــن قانونــی نیســت کــه سرســاعت بتونــی بــری تــو .منشــی بــه
همــه حاملههــا مــی گــه ســاعت  4تــا  6اینجــا باشــن! "(مصاحبــه
گروهــی زنــان)
بحث
هــدف مــا در ایــن مطالعــه تبییــن مفهــوم و ابعــاد مراقبــت مســتمر
مامایــی در دوران بــارداری ،زایمــان و بعــد از زایمــان بــود .مــا
دریافتیــم کــه مراقبــت مســتمر در دوران بــارداری زایمــان و بعــد
از زایمــان از دیــدگاه مشــارکت کننــدگان یــک مفهــوم چنــد بعــدی
اســت .ایــن مفهــوم بســیار فراتــر از آن اســت کــه مراقبــت ،از یــک
زن بــاردار در طــول بــارداری توســط یــک مراقــب یــا گروهــی از
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مراقبیــن آشــنا انجــام شــود [ ]2و حتــی بســیار فراتــر از ایــن اســت
کــه در طــول زمــان و بــا تغییــر مــکان پیوســتگی مراقبــت حفــظ
شــود [ .]14بــر اســاس نتایــج ایــن مطالعــه ابعــاد مراقبــت مســتمر
مامایــی شــامل حفــظ تــداوم ،فراینــد مراقبــت ،آمــوزش و اطــاع
رســانی ،حرف ـهای گــری و مدیریــت میباشــد .مــا در مطالعــه خــود
مراقبــت مســتمر مامایــی را بســیار وســیعتر از مفهومــی دانســتیم
کــه در برخــی مطالعــات قبلــی آمــده بــود و آن را از جنبههــای
مدیریتــی ،اطالعاتــی و ارتباطــی معرفــی کــرده اســت [.]22 ,2
مســلماً بخاطــر ویژگیهــای منحصــر بفــرد مراقبــت مــادری ،ایــن
مفهــوم اجــزای اضافهتــری داشــت و عــاوه بــر مــوارد ذکــر شــده
در ســایر مطالعــات ،حفــظ تــداوم ،فراینــد مراقبــت و حرفـهای گــری
نیــز از اجــزای مهــم مراقبــت مســتمر دوران بــارداری ،زایمــان و
بعــد از زایمــان در نظــر گرفتــه شــدند .بــر اســاس یافتههــای
حاصــل از مطالعــه حاضــر مراقبــت مســتمر را میتــوان مرکــز یــک
چــرخ در نظــر گرفــت کــه در سیســتم ارائــه خدمــات بهداشــتی
و درمانــی کشــور در حــال گــردش میباشــد و پنــج درون مایــه
مذکــور دندههــای مختلــف ایــن چــرخ هســتند کــه در صــورت نقــص
هــر یــک از حرکــت بــاز خواهــد ایســتاد و فراینــد مراقبــت دچــار
گسســتگی خواهــد شــد (تصویــر .)1
اولیــن درون مایــه در مطالعــه حاضــر حفــط تــداوم یــا پیوســتگی
بــود کــه مــا آن را قلــب یــک برنامــه مراقبــت مســتمر مامایــی
دانســتیم .حفــظ پیوســتگی مراقبــت از مراجعــات مکــرر و غیــر
ضــروری جلوگیــری میکنــد و منجــر بــه ایجــاد اعتمــاد میشــود.
ایــن اعتمــاد باعــث مشــارکت فعــال زن بــاردار و پرهیــز از تصمیــم
گیریهــای غلــط خواهــد شــد لــذا محققیــن توصیــه میکننــد
بــرای تــدارک مدلهــای مراقبــت مســتمر مامایــی در هــر جامع ـهای
عوامــل برهــم زننــده پیوســتگی مراقبــت شناســایی و مداخــات الزم
بــرای حفــظ تــداوم صــورت بگیــرد.

تصویر  :1اجزای مفهوم مراقبت مستمر مادری

باقری و همکاران
بــر اســاس مطالعــه مــا ،جنبههــای مختلــف تــداوم شــامل دسترســی
مســتمر فیزیکــی ،پیوســتگی در طــول زمــان و اســتمرار در ارتبــاط
روحــی روانــی بیــن مــادر و مراقــب بــود .هماننــد مــا برخــی مطالعات
بــر تــداوم در کارکنــان ،تــداوم در ارتبــاط ،تــداوم در اطالعــات و
تــداوم در اســتمرار مراقبــت بیــن بارداریهــای مختلــف یــک زن
تاکیــد کردهانــد [ .]23 ,14 ,4البتــه تــداوم در کنتــرل اســترس
بخشــی اســت کــه در ایــن مطالعــه اضافــه شــد و بــه شــکل خــاص
مــورد تاکیــد قــرار گرفــت چــرا کــه بــارداری و زایمــان فــرد را مرتــب
دســتخوش تغییــر و تحوالتــی میکنــد کــه از جنبــه ســامت مــادر
و جنیــن اســتر س زا ظاهــر میشــود .همچــون تحقیقــات دیگــر
در ایــن مطالعــه ،دسترســی بــه مراقــب و حضــور مراقــب آشــنا در
کنــار بیمــار از دوران بــارداری تــا بعــد از زایمــان یکــی از اصلیتریــن
جنبههــای مراقبــت مــداوم معرفــی شــد [ .]26-24در نهایــت
دریافتیــم بــرای حفــظ پیوســتگی بــه عنــوان قلــب مراقبــت مســتمر
مامایــی بایســتی همــواره مراقــب در دســترس زن بــاردار باشــد و
در دورههــای مختلــف زمانــی از قبــل تــا بعــد از بــارداری و حتــی
در فاصلــه بیــن باروریهــای مختلــف ایــن پیوســتگی حفــظ شــود.
باالتریــن درجــه پیوســتگی زمانــی اســت کــه همــواره ارتبــاط قــوی و
مؤثــر روحــی روانــی بیــن آنــان برقــرار شــده و ادامــه یابــد.
دومیــن درون مایــه مراقبــت مســتمر مامایــی در مطالعــه مــا فراینــد
مراقبــت بــود .فراینــد مراقبــت اهمیــت زیــادی دارد چراکــه اگــر
فلســفه فراینــد مراقبــت در دوران بــارداری ،زایمــان و بعــد از زایمــان
مبتنــی بــر طبیعــی بــودن باشــد ،پاســخگویی مناســبی بــه انــواع
نیازهــای زن بــاردار و خانــواده وی وجــود داشــته باشــد و فراینــد
بــا انجــام مراقبــت در منــزل تکمیــل گــردد میتــوان انتظــار
داشــت مراقبــت مامایــی بــه اهــداف خــود کــه بــارداری و زایمــان
فیزیولوژیــک میباشــد بــا حداکثــر احتمــال دســت یابــد .اگرچــه
تفــاوت چندانــی بیــن پیامــد مدلهــای مراقبــت مامامحــور تیمــی
و انفــرادی گــزارش نشــده اســت [ ]27ولــی در مطالعــه حاضــر و
بــا توجــه بــه شــرایط سیســتم ارائــه خدمــات کشــور ،ماننــد
برخــی مطالعــات دیگــر مراقبــت تیمــی را بــرای اجــرای فرایندهــا
مناســبتر دانســتند [.]28
ســومین درون مایــه در مطالعــه حاضــر آمــوزش و اطــاع رســانی
بــود .ارتقــای فرایندهــای آموزشــی در یــک برنامــه مراقبــت مســتمر
مامایــی میتوانــد تــوان پاســخگویی بــه ســؤاالت و خودمراقبتــی را
افزایــش دهــد ،منجــر بــه افزایــش اطمینــان و عــزت نفــس شــده
و از مراجعــات غیرضــروری و ســردرگمی پرهیــز نمایــد در نهایــت
پذیــرش اجتماعــی آن را افزایــش دهــد .برخــی مطالعــات دیگــر
نیــز رد و بــدل شــدن مســتمر اطالعــات را جزئــی مهــم از برنامــه
مراقبــت مــداوم میداننــد [ .]22 ,14 ,13ارتقــای مســتمر در همــه
گروههــای مختلــف درگیــر اعــم از زن بــاردار ،جامعــه و مراقبیــن

بایــد مــد نظــر قــرار گیــرد .هگرتــی توصیــه میکنــد بــا لینــک
اطالعــات گذشــته بــرای ادامــه برنامــه مراقبــت بایــد برنامــه ریــزی
کــرد ،برنامــهای کــه مبتنــی بــر نیازهــای زنــان بــاردار ،انعطــاف
پذیــر و بــه روز باشــد [ ]2لکــن در مطالعــه حاضــر ضمــن تاکیــد
بــر لــزوم تــداوم اطالعــات و آمــوزش زنــان بــاردار ،آمــوزش مســتمر
کارکنــان و تیــم مراقبــت اضافــه شــد.
چهارمیــن درون مایــه مراقبــت مســتمر مامایــی در ایــن مطالعــه
حرف ـهای گــری بــود کــه از جنبــه اخــاق و حقــوق ارزیابــی شــد.
متاســفانه در ســالهای اخیــر بیــش درمانیهــا ،بیــش تشــخیصیها
و فرایندهــای مخــدوش کننــده اخــاق و حقــوق مراجعیــن و پرســنل
بــه حــدی در جامعــه رایــج شــده کــه توســط بســیاری از مشــارکت
کننــدگان بــه عنــوان عوامــل گسســتگی مراقبتهــا بیــان شــدند.
در مطالعــات مختلــف بــر کیفیــت ارتبــاط مراقبیــن و زن بــاردار
و تأثیــر آن بــر حفــظ پیوســتگی مراقبتهــا تاکیــد شــده اســت
[ .]13برخوردهــای غیــر مؤدبانــه [ ]14 ,13ویزیتهــای سرســری
و عجوالنــه ،کــه حالــت مکانیکــی دارد ،معطلیهــای طوالنــی و
برخوردهــای تبعیــض آمیــز باعــث ســلب اعتمــاد شــده و تــداوم در
مراقبــت خدشــه دارمــی شــود [ .]29 ,26ارتبــاط بیــن زن بــاردار و
مامــا ،ارتبــاط دو طرفــهای معرفــی شــده اســت کــه در آن هــردو
انتظــار دارنــد حقوقشــان رعایــت شــود .حقوقــی ماننــد حــق تصمیــم
گیــری ،عدالــت ،حریــم خصوصــی و ایمنــی بــه آنــان تعلــق گیــرد
[ .]30ضمنـاً در ایــن مطالعــه بــا توجــه بــه محدودیتهــای عملکــردی
کــه ماماهــا در ســالهای اخیــر در زمینــه فعالیتهــای حرفـهای خــود
داشــتهاند حقــوق پرســنل درگیــر در مراقبــت مســتمر مــادری را
جنبــه مهمــی معرفــی کردنــد .ایــن موضــوع باعــث کاهــش انگیــزه
ارائــه خدمــات مســتمر میشــود .لــذا توصیــه میشــود شــیوه
نامههــای اخالقــی حقوقــی تنظیــم شــود و الزم االجــرا باشــد.
درون مایــه پنجــم در ایــن مطالعــه یــا مدیریــت در مراقبــت مــداوم
معنــای گســترده و جایــگاه بســیار ویــژهای داشــت و بیشــترین کدهــا
را بــه خــود اختصــاص داد .مدیریــت مراقبــت مســتمر بــه پشــتیبانی،
اجــرا ،ثبــت و پیگیــری مســتمر اشــاره میکنــد .مدیریــت باالیــی
نیــاز اســت تــا برنامــه یــا مدلهــای ارئــه مراقبــت مســتمر مامایــی را
بــه عنــوان یکــی از جایگاههــای ارائــه خدمــت در سیســتم بهداشــت
و درمــان ادغــام نمایــد .جلــب حمایــت و هماهنگــی بــا ســایر
اجــزا سیســتم از قبیــل ســازمانهای نظــام پزشــکی و حمایتگرهــای
بیمـهای از مشــغلههای مدیریتــی اســت کــه در حــال حاضــر جامعــه
مــا بــا آن روبروســت و در ســالهای اخیــر کمتــر بــه آن توجــه شــده
اســت .مدیریــت صحیــح منجــر بــه عدالــت در پرداختهــا و دریافتهــا
خواهــد شــد و انگیزههــای الزم بــرای مراقبــت مســتمر در دوران
بــارداری ،زایمــان و بعــد از زایمــان را ایجــاد خواهــد کــرد .حفــظ
پیوســتگی مراقبــت در عیــن حــال رعایــت سیســتم ارجــاع کار
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دشواریســت و نیــاز بــه انگیزههــای قــوی مــادی و معنــوی دارد.
ععــدم توجــه بــه ایــن موضوعــات منجــر بــه گسســتگی مراقبــت،
عــدم پیگیــری و خدشــه در مســتندات خواهــد شــد .لــزوم
مدیریــت مراقبــت بیــن ســطوح مختلــف متناســب بــا موقعیــت و
زمــان ،ترخیــص آســان و دریافــت حمایتهــای مناســب در برخــی
مطالعــات بیــان شــده اســت [ ]31 ,2همچنیــن بــی عدالتــی در
پرداختهــا ،فقــدان ســاختارهای پــاداش و مــزد کــه مــورد قبــول
همــه حــرف پزشــکی درگیــر باشــد همــراه بــا مشــکالت قوانیــن و
دســتورالعملهای اجرایــی بــه عنــوان بزرگتریــن موانــع در همــکاری
پزشــکان بــا اجــرای مدلهــای مامامحــور مطــرح شــده اســت [,32 ,3
 .]33اصلیتریــن مانــع بــرای عــدم اجــرای بســتههای مراقبــت
مــداوم در اغلــب کشــورها دانــش ناکافــی یــا حتــی سیاســتگزاریهای
غیــر حمایتگرانــه نیســت بلکــه مدیریتهــای غیرعملیاتــی و ناکارآمــد
در ســطوح منجــر بــه ایــن مســئله شــده اســت [ .]1آنالیــز نتایــج
نشــان داد کــه بــا درنظرگرفتــن شــرایط سیســتم بهداشــت و درمــان
در کشــور مــا ،مراقبــت مســتمر مــادری بایســتی قابلیــت پاســخگویی
و ادغــام در سیســتم ارائــه خدمــات بهداشــتی درمانــی داشــته
باشــد در حالــی کــه ســایر مطالعــات بــر تــدارک انــواع ســتینگ
هــای مراقبتــی خصوصــی و دولتــی تاکیــد میکننــد و تفاوتــی در
اثربخشــی و قابلیــت اجرایــی آن ذکــر نمیکننــد [.]34
نتیجه گیری

نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد مفهــوم مراقبــت مســتمر در دوران
بــارداری ،زایمــان و بعــد از زایمــان از دیــدگاه مشــارکت کننــدگان

ابعــاد مختلفــی دارد بــرای حفــظ پیوســتگی مراقبتهــا و رفــع انــواع
نیازهــای آنــان در برنامههــای مراقبــت مــادری بــه همــه ابعــاد آن
بایســتی توجــه کــرد .ضمن ـاً بــا توجــه بــه زیــر ســاختهای سیســتم
ســامت هــر کشــور و ویژگیهــای دوران بــارداری ،مراقبــت مســتمر
مامایــی تفاوتهــای قابــل مالحظــهای میکنــد .پیشــنهاد میشــود
بــا توجــه بــه اثــر بخشــی مدلهــای مراقبــت مســتمر مامایــی ،توصیــه
ســازمان جهانــی بهداشــت و پشــتوانه قــوی و مقــرون بصرفــه مامایی
در کشــور مــا ،راه انــدازی مدلهــای مراقبــت مســتمر مامایــی جامــع
در اولویــت قــرار گیــرد و در راســتای افزایــش کیفیــت ایــن مدلهــا
بــه همــه ابعــاد آن کــه در ایــن مطالعــه بیــان شــد توجــه شــود.
سپاسگزاری
ایــن مقالــه بخشــی از نتایــج پایان نامـهای در مقطع دکتری بهداشــت
بــاروری اســت کــه پــس از تصویــب بــه عنــوان طــرح پژوهشــی
تأییــد درکــد کمیتــه اخــاق ()1395.515.IR.SBMU.PHNM
در دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی و تأییــد کمیتــه اخــاق
در دانشــگاه علــوم پزشــکی کاشــان (/۹/۵/۱/۴۹۱۹پ مورخــه
 )۹۳/۱۰/۲۸در فیلــد مراکــز بهداشــتی و درمانــی دانشــگاه علــوم
پزشــکی کاشــان اجــرا گردیــد .لــذا از معاونتهــای محتــرم آموزشــی،
پژوهشــی ،بهداشــتی و درمانــی دانشــگاههای علــوم پزشــکی کاشــان
و شــهید بهشــتی تشــکر مینمایــم.
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در این مطالعه وجود ندارد.
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Abstract
Introduction: Considering the importance maternal care, this study aimed at exploring
the concept of continuous care and its dimensions in prenatal, perinatal, and postnatal peKeywords:
riods.
Continuous Care
Methods: This was a content analysis qualitative study that was performed using
Midwifery
semi-structured in depth interviews. Conventional content analysis method was used for
Continuity
data analysis simultaneously data gathering. Different strategies were adopted for ensuring
Qualitative Study
the accuracy and the rigor of the findings such as prolonged engagement with the data
and external peer check. The setting of the study was healthcare, hospital and instruction
How to Cite this Article:
centers of Kashan University of Medical Sciences. The participants included eighteen midBagheri A, Simbar M, Samimi
M, Nahidi F, Alavi Majd H. Ex- wives and five physicians, who had different official positions.
ploring the Concept of Con- Results: The participants’ experiences revealed five concepts for the concept of contintinuous Midwifery-Led Care uous midwifery-led care, which included continuity, the process of care, education and
and its Dimensions in Prenatal, informing, management, and professionalism. Continuity had 3 categories including conPerinatal, and Postnatal Periods. tinuous physical access, continuity of care in different time periods and continuity of a
Sci J Hamadan Nurs Midwifery
Fac.
2016;24(4):24-34.DOI: psycho-emotional relationship. Philosophy of continuous care, home care provision and
accountability of the process of care were the process of care categories. Continued pro10.21859/nmj-25014
motion, target groups of educations, ethics, rights, backing up, implementation of program
© 2017 Scientific Journal of Hamadan documentation and follow-up were other categories.
Nursing & Midwifery Faculty
Conclusions: Continuous midwifery-led prenatal, perinatal, and postnatal care is a multidimensional and important concept. Given the differences in health infrastructures of
different countries as well as the unique characteristics of pregnancy, higher priorities are
recommended for continuous midwifery-led care and its dimensions.

