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  چكیذه

خارج کزدى توام، یا قسوتی اس دستگاُ ختٌِ یا ًاقص ساسی جٌسی سًاى ضاهل ّوِ رٍش ّای  زمینه و هذف:

ػول ختٌِ، اثزات سیادی بز سًذگی سًاى گذاضتِ ٍ سالهت جسوی، رٍحی ٍ رٍاًی ٍ اجتواػی تٌاسلی سًاى است. 

. ّذف اس اًجام ایي هطالؼِ بزرسی پیاهذ ّای بارداری ضاهل پیاهذ هادری)ًَع سایواى ّا را تحت تأثیز قزار هی دّذ آى

افشایص ًیاسبِ اپی سیاتَهی، پارگی ّای پزیٌِ، افشایص ًیاس بِ اکسی تَسیي، خًَزیشی پس اس  ، هذت سهاى لیبز،

کِ در سًاى  سایواى( ٍ ًَسادی)ٍسى، قذ، دٍر سز ٌّگام تَلذ، ًوزُ آپگار ًَساد، بستزی ًَساد، هزگ ٌّگام تَلذ( است

 ختٌِ ضذُ طزاحی ضذُ است.

هزاجؼِ کٌٌذُ جْت سایواى بِ بیوارستاى اهام خویٌی  سى باردار، 320در ایي هطالؼِ ّوگزٍّی  مواد و روش كار:

ًفز بذٍى ختٌِ(. رٍش  160ًفز ختٌِ ضذُ ٍ 160اس طزیق ًوًَِ گیزی ّذفوٌذ اًتخاب ضذًذ ) ضْزستاى پیزاًطْز

ى( ٍ جوغ آٍری اطالػات ضاهل هطاّذُ )هطاّذُ دستگاُ تٌاسلی اس ًظز تاییذ اًجام یا ػذم اًجام ختٌِ ٍ سطَح آ

بخص سَاالت دهَگزافیک ٍ سَاالتی در هَرد ختٌِ، تاریخچِ هاهایی ٍ سابقِ پشضکی ٍ 4پزسطٌاهِ ای کِ ضاهل 

 . در ایي هطالؼِ در ًظز گزفتِ ضذ.05پیاهذّای بارداری بَد. سطح هؼٌی داری 

 42/25 ±2/4تٌِ ًطذُ ٍ در سًاى خ  22/ 22 ±2/6ًتایج ًطاى دادکِ هیاًگیي سٌی سًاى در سًاى ختٌِ ضذُ  نتایج: 

(. تؼذاد سًاى ختٌِ ضذُ در جوؼیت رٍستایی بِ ضکل هؼٌی داری  P < 001/0بَد کِ اس ًظز آهاری هؼٌی دار بَد)

درصذ( .ّن چٌیي ختٌِ سًاى با تحصیالت سًاى ختٌِ  1/12درصذ در هقایسِ با  2/51بیطتز اس جوؼیت ضْزی بَد) 

 P < 001/0ت ّوسز سًاى ٍضغل ّوسز ارتباط هؼٌی داری را ًطاى داد)ضذُ ،تحصیالت پذر ٍ هادر سًاى ٍ تحصیال

ّفتِ(.ّن چٌیي فزاٍاًی سابقِ سقط ٍسابقِ هزگ داخل 32-40(. هیاًگیي سي حاهلگی در دٍ گزٍُ هطابِ بَد)

واى ( ٍتؼذاد سای= P 003/0رحوی ٍ هزاقبت ّای بارداری در دٍ گزٍُ هطابِ بَد. ضاخص تَدُ بذًی                )

(001/0 > P (             ًاخَاستِ بَدى بارداری در سًاى ختٌِ ضذُ بیطتز بَد ٍ )02/0 > P  هیاًگیي سي اًجام .)

درصذ اس سًاى ختٌِ ضذُ هَرد هطالؼِ،ختٌِ سطح  1/25سال بَد.  4/4 ±35/2ختٌِ در سًاى ختٌِ ضذُ هَرد بزرسی 

ل سایواى، ًیاس بِ  اپی سیاتَهی ، ًیاس بِ اکسی تَسیي یک بَد. ًَع سایواى ، هیاًگیي هذت سهاى هزحلِ اٍ

درآگواًتاسیَى ،هیشاى خًَزیشی پس اس سایواى ٍ ًیش ٍیژگی ّای آًتزٍپَهتزیک )ٍسى،قذ،دٍرسزٌّگام تَلذ( ًَساد ٍ 

(. اها هیاًگیي هذت سهاى هزحلِ دٍم P <05/0ًوزُ آپگار ًَساداى آًْا ، بستزی ٍ هزگ ًَساد در دٍ گزٍُ هطابِ بَد)

 = 002/0( ،فزاٍاًی ًیاس بِ اکسی تَسیي در ایٌذاکطي)P = 003/0(، فزاٍاًی پارگی ًَع دٍ، سِ  )P = 03/0سایواى)

P.در سًاى ختٌِ  ضذُ بیطتز اس ختٌِ ًطذُ بَد ٍ ایي تفاٍت ّا اس ًظز آهاری هؼٌی دار بَد ،) 

پیاهذّای هتؼذد بارداری هزتبط است. ایي یافتِ ّا تاکیذ د کِ ختٌِ ضذى با هطالؼِ حاضز ًطاى دا نتیجه گیری:

  هی کٌذ کِ سًاى ختٌِ ضذُ ًیاسهٌذ هزاقبت ّای ٍیژُ ٌّگام سایواى هی باضٌذ.

 ختٌِ سًاى، پیاهذ ّای هادری، پیاهذّای ًَسادی، هطالؼِ ّوگزٍّی، سًاى، سایواى. واشگان كلیذی:


