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چکيده
مقدمه
بارداري و زايمان يک پديده فيزيولوژيک است که نتيجه تشکيل خانواده و با هدف تکامل قابليتهاي بالقوه و
نقش انسان در بعد والدي و تداوم نسل از ارزش وااليي برخوردار است .با توجه به سياستهاي کالالن کشالور
مبني بر افزايش جمعيت سالم چنانچه شيوه تولد نوزادان به همين نحو پيش برود نهتنهالا زنالان تمالايلي باله
داشتن فرزند نخواهند داشت ،بلکه سزارينهاي تکراري و عواقب ناشي از آن ميتواند سالمت نسل آتي را در
معرض خطر جدي قرار دهد و با بيماري هاي ناشي از مداخالت غيرضروري و تولدهاي انتخابي نيالز افالزايش
يابد .ختم بارداري يعني محروم شدن جنين از زندگي داخالل رممالي اسالت کاله از منقالر مقالوقي و اخالال
پزشکي نيز قابل تعمق است .اين پروژه با هدف مروري بر وضعيت بارداري و تولد در ايران و تحليلي کاربردي
در زمينه سبک سالم بارداري و تولد سالم انجام شد.
روششناسي
جهت بررسي وضعيت موجود شاخصهاي بارداري و زايمان از مقاالت منتشرشده در مجالت علمي پژوهشي
داخلي و خارجي ،جستجوي هدفمند گزارشهاي علمي و تارنماي سازمانهايي نقير وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکي و سازمان ثبتاموال کشور ،سازمان بهداشالت جهالاني و ...اسالتااده شالد .ابتالدا  261مقالاله
مرتبط با اهداف پژوهش استخراج شد که با توجه به اينکه متون رسمي و مقاالتي که به شيوه تولد و زايمان
مربوط بود جدا شد که درنهايت از  4گزارش کشوري مربوط به وزارت بهداشت ،درمان و آمالوزش پزشالکي و
سازمان ثبتاموال ،ده سوره از قرآن مجيد و  49مقاله پژوهشي منتشرشده در ژورنالهاي بينالمللي ايران و
جهان موردبررسي قرار گرفت.
يافتهها
براي اصالح سبک بارداري و تولد و بهبود سبک زايمان قوانين ،دستورالعملها و راهنماهاي باليني استاندارد
به مد کافي موجود است که تنها اجراي بخشنامهها ،برنامهها ،قوانين و دستورالعملهاي اداره سالمت مادران
که در  4-5سال اخير تدوين شده است ميتواند بهعنوان نقشه راه مورداستااده قرار گيرد؛ ضمن اينکه ،توأم
با اجراي اين دستورالعملها استانداردسازي نيروي انساني در مراکز بهداشتي درماني ،زايشگاهها و بخشهاي
پس از زايمان و برگزاري کالسهاي آمادگي زايمان و نقارت و پايش و ارزيابي مستمر ميتواند سبک سالالم
بارداري و زايمان را بهبود بخشد ،ضمن آنکه اصالح تعرفه زايماني ،بهبالود شاليوه رساليدگي باله پرونالدههالاي
قضايي زنان و مامايي منطبق با دستورالعملهاي وزارت متبوع و فرهنگسازي در جامعه ميتواند دستيابي به
اين مهم را تسريع نمايد.

بحث و نتيجهگيري
راهکارهايي که بهعنوان ابزار کوتاهمدت ميتواند موردتوجه قرار گيرد شامل استااده از پتانسيل سازمانهالا و
انجمنهاي مردمنهاد جهت فرهنگسازي و هدايت خانوادهها به سمت سبک بارداري و تولد سالم منطبق بالا
موازين فرهنگي و علمي ،گنجاندن پيامهاي هدفمند و غيرمستقيم در فاليلمهالا و سالريالهالاي رسالانه ملالي،
استااده از کارشناسان رشتههاي زنان و مامايي و سالمت باروري در برنامههاي رسالانههالاي مختلال  ،فالراهم
نمودن بستر مناسب زايمان طبيعي و فيزيولوژيک در زايشالگاههالا ،اصالالح تعرفالههالا زايمالانهالاي پرخطالر و
زايمانهاي مشکل (تعيين ضريب کاي بيشتر) است.
کليدواژه :سبک زندگي ،سبک بارداري ،تولد سالم ،زايمان ،باروري.

