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   :ملخص البحث باللغة العربیة -

 -:مقـــدمھ 
ھي أخطر مضاعفات الحمل ، الوالدة المبكرة ھي الوالدة التي تبدأ قبل نھایة األسبوع السابع والثالثون من الحمل 

ولكن في مجاالت الخدمات الصحیة الفقیرة . والتي تستدعي الراحة التامة ولذلك قد تعالج بالمستشفیات. في مصر

مثل الریف، یضطر األطباء إلى خفض تكالیف اإلدارة الطبیة عن طریق إخالء المرأة في وقت مبكر وتحویلھا 

وباإلضافة إلى ذلك،  تعد اكتساب عدوي . لى النحو المبلغ عنھلي المنزل، دون برامج متابعة خاصة عإ

وعالوة على ذلك، و قضاء الوقت في المستشفى لھ آثار نفسیة . للوالدة قبل األوان يجذرسبب  المستشفیات

وقد أظھر الباحثون أن الرعایة التمریضیة الداعمة ھي تدخل فعال في . ضارة على النساء الحوامل وعائلتھا

  .تائج الحملتحسین ن

  :أھـــداف البحث

  :ليإو قد ھدفت ھذه الدراسة 

  دراسة مدى كفایة الرعایة التمریضیة الداعمة على نتائج الحمل بین النساء اللواتي یتوقعن الوالدة قبل الوالدة

  زیارات منزلیة-ة بالفیوم الجامع المستشفى : مكان الدراسة



  العینــــة

ى  ة عل ذه الدراس ت ھ یدة ٨١طبق فى  س ى المستش رددات عل ن المت امعيم وعتین الج ى مجم یمھم إل م تقس  ، ت

ة للسیدات الحوامل ، وھي : ة المدعم امج العنای ا برن ق علیھ ب ُ ى ط ة الت ة الدراس ى و ھى مجموع المجموعة األول

ن  ون م د  ٤١تتك ا بع ي م ل حت ن الحم رون م ع والعش بوع الراب ذ االس ل من رة الحم اء فت ل أثن یدة حام س

ة الضابطة ، وھى ال.الوالدة ة فھى المجموع ة الثانی ون من أمجموع ً تتك والدة المبكرة ٤٠یضا  سیدةمعرضات لل

  .المستشفىتلقین الرعایة في 

  طـــرق وأدوات البحث

  : مثل  الباحثبواسطة  تعدة أدوات صمم باستخدامتم تجمیع البیانات الخاصة بالدراسة 

 .استمارة المقابلة الشخصیة .١

  .)امتحان قبلي( السیدات  عن الوالدة المبكرة  بین  لمعلوماتمستوي اتقییم  استمارة .٢

 استمارة التقییم و المتابعة  .٣

 .استمارة تقییم حدیثي الوالدة .٤

  .مذكرات ذاتیة للحوامل لتسجیل الحالة الصحیة .٥

  نتـــــائج البــحث 

 -:سفرت الدراسة عن النتائج التالیة أ

ائیةاعتبرتنتیجةإیجاعلىالرغممنأننتائجالدراسةفیمایتعلق بالنتائجاألولیةلحدیثیالوالدةكشفتعنعدموجودفروقذاتداللةإحص

فیات ا ك.بیةأنیعنیكفایةالرعایةالداعمةمقارنةبالرعایةفیالمستش م

ً كبیاختالفاوجد   .المستشفىوالدخواللي  بینالمجموعاتلصالحالرعایةالداعمةفیمایتعلقبنتائجاألمھاتكماأقصرمدةالبقاءر

  :الخالصة

رعایة تمریضیة مدعمة ستجد الالتي خضعن إلى  السیدات الحوامل " تائج الدراسة  فرض البحث وھو أنأیدت ن 

  ". لم تخضعن الي ھذه الرعایة الالتي ج حمل أفضل من السیداتئنتا

  :التوصیات

فیاتاصالحبدیالیجبأنتعتبرالرعایةالمنزلیة  للرعایةفیالمستش

اتلخطلنساءاللواتییتوقعنالوالدةالمبكرةبینا وینبغیتصمیمبروتوكوالتالرعایةالتمریضیةالداعمةللنساءالحواماللمعرض

  .أثناء الحمل رمرتفع

 


