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دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،مرکز تحقیقات مراقبتهای مادر و کودک ،دانشکده بهداشت،
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
دانشیار گروه اپیدمیولوژی ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی
هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
متخصص زنان و زایمان ،مرکز تحقیقات باروری و ناباروری ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
متخصص بهداشت باروری ،مرکز تحقیقات مراقبتهای مادر و کودک ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی
هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.
دانشجوی دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران

خالصه

تاریخ دریافت 1395/44/29 :تاریخ پذیرش1395/40/14 :

مقدمه :میزان سزارین در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه در حال افزایش است .با توجه به احتمال
بروز عوارض ناشی از سزارین و اهمیت شناسایی روند رشد این روش زایمان ،مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی روند
سزارین در ایران و جهان در مطالعات مختلف انجام شد.
روشكار :در این مطالعه مروری جمعآوری اطالعات از طریق بانکهای اطالعاتی ،Science Direct ،PubMed
 Scopus ،Goolgle Scholar ،Web Of Sciense ،Magiran ،Iranmedex ،SID ،CINAHLبا استفاده از
کلماتکلیدی ،Childhood ،Delivery ،Cesarean Section Prevalence ،Cesarean Section Rate
 Relative Frequency ،Relative Causes ،Childbirthانجام شد .بازه زمانی در انتخاب مقاالت از سال 1994
تا  2415بود .در نهایت  45مقاله وارد مطالعه شدند.
یافتهها :در سراسر جهان نرخ سزارین از  %6/0در سال  1994به  %19/1در سال  2414افزایش یافته است که
نشاندهنده رشد  %12/4آن بوده است .میزان سزارین در کشورهای در حال توسعه  %14/6و در کشورهای توسعه یافته
رشد  %12/0داشته است .همچنین میزان سزارین در ایاالت متحده از  %24/0در سال  1996به  %32/8در سال 2411
رسیده است .در ایران نیز میزان نرخ سزارین از  %16در سال  1364به  %64در سال  1392رسیده است.
نتیجهگیری :نرخ کنونی سزارین به جز برای کشورهای کمتر توسعه یافته به طور مداوم رو به افزایش بوده و باالتر از
مقدار قابل توجیح پزشکی می باشد .افزایش شیبدار و نامناسب بودن میزان سزارین ،نشان دهنده یک مشکل بهداشتی
در ایران بوده و نیازمند توجه مسئوالن به این امر می باشد .از آنجا که عوامل اساسی متعددی در زمینه نیاز به زایمان
سزارین وجود دارد ،باید استراتژیهای مختلف شامل بیمارستان دوستدار مادر ،توسعه پروتکلهای استاندارد ،کالسهای
آمادگی برای مادران ،ماماها و متخصصین زنان ،کارگاههای آموزشی برای متخصصین و ماماها به منظور جلوگیری از
استفاده غیر ضروری از این روش به کار گرفته شود.
كلماتكلیدی :زایمان سزارین ،روند تغییرات ،سالمت مادر ،ایران ،جهان
* نویسنده مسئول مکاتبات :علی صفری مرادآبادی؛ مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه،
ایران .تلفن406-33330144 :؛ پست الکترونیكalisafari_31@yahoo.com :
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مقدمه
یکی از نگرانیهای دنیا ،زایمان به روش سزارین است
( .)2،1سزارین از دو قرن پیش به عنوان یکی از روش
های ختم بارداری به کار گرفته شده است .پیشرفت
دانش متخصصین و ارتقاء امکانات باعث کاهش عوارض
کشنده و ناتوانکننده این روش از آن زمان تاکنون
میباشد ،اما همچنان مرگومیر جراحی سزارین بیش از
 0برابر زایمان طبیعی است .در شرایط اورژانس اختالف
و عوارض چشمگیرتر است؛ بهطوریکه عوارض سزارین
اورژانس حدود  4برابر سزارین انتخابی است ( .)3شیوع
بیرویه و توجیهناپذیر سزارین باعث افزایش بار مالی بر
نظام سالمت جوامع شده و سهم بهداشت و درمان از
سرانه تولید ملی افزایش چشمگیری خواهد داشت .به
همین دلیل ،هم اکنون در کشورهایی با شیوع %24-34
سزارین ،تالشهای بسیاری برای کاهش آن به کار گرفته
میشود ( .)4این در حالی است که بین آمار سزارین در
سطح بین المللی ( )%14-24و ایران ( ،)%54-64تفاوت
زیادی وجود دارد ( .)5مطالعات مختلف عواملی از قبیل
ترس از درد زایمان ،ترس از زایمان ،نگرش به زایمان،
تجربیات زایمانی ،فاجعهسازی درد ،سابقه سزارین قبلی
را از جمله عوامل تأثیرگذار بر انتخاب این نوع روش
زایمانی عنوان کردهاند ( .)6-8علیرغم تقاضای روزافزون
به جراحی سزارین ،این عمل به دلیل عوارضی همچون
خونریزی ،عفونت زخم ،آندومتریت ،آمبولی ریه،
آسپیراسیون ،آتلکتازی و ترومبوفلبیت ،که از علل عمده
مرگ مادر محسوب میشوند ،نسبت به زایمان طبیعی پر
خطرتر میباشد ( .)9-12ضمن اینکه میزان مرگ و میر
مادر حین عمل سزارین نیز حدود  4/4-4/8در هزار
گزارش شده است که  26برابر بیشتر از زایمانهای
واژینال است ( .)13طی چند دهه گذشته ،میزان جراحی
سزارین در جهان در حال افزایش بوده وDHS1
(ممیزی جمعیت و بهداشت) نیز این مسأله را تأیید کرده
است .میزان سزارین هم در کشورهای توسعه یافته و هم
در کشورهای در حال توسعه در حال افزایش است (.)14
امروزه در آمریکا این جراحی ،پس از ختنه دومین

Demographic and Health Surveys

روشكار
برای گردآوری دادهها از بانکهای اطالعاتی الکترونیک
داخلی و خارجی به زبانهای فارسی و التین و موتورهای
Science
،PubMed
مانند
جستجوگر
،Iranmedex ،SID ،CINAHL ،Direct
Goolgle ،Web Of Sciense ،Magiran
 Scholarو  Scopusبهره گرفته شد .همچنین برای
بررسی متون از کلمات کلیدی Cesarean Section
،Cesarean Section Prevalence ،Rate
،Childbirth
،Childhood
،Delivery
 Relative Causesو  Relative Frequencyو
کلماتکلیدی فارسی میزان نرخ سزارین ،شیوع سزارین،
زایمان و فراوانی نسبی استفاده شد .بازه زمانی در انتخاب
مقاالت از سال  1994الی  2415بود .جستجو توسط دو
نفر از نویسندگان انجام شد و مقاالت به زبان فارسی یا
انگلیسی ،اصیل پژوهشی و مروری که شیوع سزارین در
ایران و جهان را بررسی کردند ،وارد مطالعه شده و مقاالت
نامه به سردبیر ،گزارش مورد ،مطالعات مداخلهای،
سمینارها ،کنفرانس و مقاالت دیگر مربوط به زمینههای
سزارین ،از مطالعه حذف شدند 156 .مقاله بازیابی شد که
با توجه به معیارهای ورود و خروج و پس از حذف موارد
تکراری  45متن کامل مقاله توسط پژوهشگران مورد
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جراحی شایع میباشد .این پروسیجر نه تنها هزینههای
درمانی را به شدت افزایش داده ،بلکه میزان مورتالیته و
ناخوشی مادر و نوزاد ،جفت سرراهی ،پارگی رحم،
مردهزایی و غیره را نیز به طور محسوسی باال برده است
( .)15 ،11 ،9همچنین مطالعات نشان میدهند که
هزینههای مالی ،دوره بستری شدن مادر در بیمارستان،
داروهای مصرفی ،عوارض احتمالی داروها در عمل
سزارین در مقایسه با زایمان طبیعی به طور قابل توجهی
بیشتر است ( .)10 ،16 ،9دیگر مطالعات نشان میدهند
که سزارین بر کاهش باروری ،کاهش زودرس وزن
نوزادان ،آسیب زودرس نوزادی و ایجاد افسردگی پس از
زایمان تأثیر میگذارد ( .)21-18لذا مطالعه مروری
حاضر با هدف بررسی روند سزارین در ایران و جهان در
مطالعات مختلف انجام شد.

 سکینه دادی پور و همکاران

یادداشت و یک جمعبندی جامع از مقاالت انجام گرفت.
همه دادههای منتشر شده از سال  1994-2415میالدی
در این بررسی گنجانده شد.

بررسی دقیق قرار گرفت (نمودار  .)1مقاالت به ترتیب
اهمیت و ارتباطی که با موضوع داشتند مرتب شده و
بخشهایی از هر مقاله را که ممکن بود مورد استفاده قرار
گیرد ،مشخص شد .نقاط ضعف و قوت هر یک از مقاالت

نمودار  -1بررسی متون و جریان بازیابی

تحلیلی بر روند نرخ سزارین در جهان

یافتهها

در سراسر جهان نرخ سزارین از  %6/0در سال  1994به
 %19/1در سال  2414افزایش یافته است که
نشاندهنده رشد  %12/4بوده است .میزان سزارین در
کشورهای در حال توسعه دارای رشد  %14/6و در
کشورهای توسعه یافته رشد  %12/0بوده است .طی
مطالعهای که بر روی  121کشور صورت گرفت ،میزان
سزارین تنها در دو کشور گینه (از  %3/3به  )%2/4و
نیجریه ( از  %2/9به  )%2کاهش یافته بود و زیمباوه نرخ
 %6خود را حفظ کرده بود .در آسیا نرخ سزارین از %4/4
در سال  1994به  %19/5در سال  2414رسیده بود.
آمریکای شمالی و اقیانوسیه دارای نرخ مشابهی در 24
سال گذشته بودند .در میان مناطق توسعه یافته ،اروپا در
طی این دوره زمانی  24ساله دارای کمترین میزان نرخ
رشد سزارین بود (نمودار .)2

نرخ سزارین در مناطق سراسر جهان
بر اساس برآوردهای اخیر ،متوسط نرخ جهانی سزارین
 %18/6است که از  %6تا  %20/2متغیر میباشد.
پایینترین نرخ سزارین در آفریقا و بهطور خاص در غرب
آفریقا ( )%3و بیشترین میزان سزارین در آمریکای التین
و کاراییب و بهطور خاص در جنوب ناحیه آمریکا با نرخ
( )%42/9بود .کشورهایی که باالترین نرخ سزارین در هر
منطقه را داشتند شامل :برزیل ( ،)%55/6جمهوری
دومینیکن در آمریکای التین و کاراییب ( ،)%56/4مصر
( )%51/8در آفریقا ،ایران و ترکیه در آسیا ( 40/9و
 ،)%40/5ایتالیا ( )%38/1در اروپا ،ایاالت متحده ()%32/8
در آمریکای شمالی و نیوزلند ( )%33/4در اقیانوسیه
بودند.
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نمودار  -2بررسی روند نرخ سزارین از سال  1991تا  2114در قسمت های مختلف جهان ()31

است و میزان این عمل در بیمارستانهای خصوصی سه
برابر دولتی بوده است ( .)28در حالی که در هلند و
سوئد از سال  1984تا  2442با  %14-10پایینترین نرخ
سزارین را تاکنون به خود اختصاص دادهاند ( .)25در
کشورهای آفریقایی نیز میزان تغییرات نرخ سزارین بسیار
کم یا بدون تغییر بوده ( )%1-2است ( .)29دوویر
( )2412در مطالعه خود عنوان کرد که میزان نرخ
سزارین از  %14/1در سال  1995به  %26/5در سال
 2449افزایش یافته است (.)34

بر اساس آمارهای موجود %25/0 ،از تمام زایمانها در
دنیا به روش سزارین انجام میشود که میزان آن از %2/3
در آنگوال تا  %46/2در چین متغیر است ( .)22همچنین
میزان سزارین در ایاالت متحده از  %24/0در سال 1996
به  %32/8در سال  2411رسیده است (.)23
بر اساس نتایج مطالعه مروری آنا پیالر و همکاران
( )2414بین  130کشور صورت گرفت ،میزان سزارین
در  54کشور زیر  69 ،%14کشور باالی  %15و  41کشور
بین  %14-15بود (.)24
آمریکا و استرالیا در سال  2412با  %34/3بیشترین آمار
نرخ سزارین را بین کشورهای توسعه یافته داشتهاند،
برخی کشورهای در حال توسعه نظیر شیلی (،)%44
برزیل ،کره ،چین ( ،)%46ایران ،پاکستان ،هند و ترکیه
( )%25-44زنگ خطر باال بودن میزان نرخ سزارین را به
صدا در آوردهاند ( .)26 ،25در مطالعه مقطعی النگ و
همکاران ( )2412که بین سالهای  2448-2449در 5
شهر چین انجام شد %46 ،زایمانها به صورت سزارین
انجام گرفته بود که از این تعداد  %13به صورت اورژانس
و  %33غیر اورژانس بود %54 .سزارینهای غیر اورژانس
توسط پزشک توصیه شده و  %54دیگر به درخواست
مادر بود ( .)20کامبو و همکاران ( )2442طی مطالعهای
گزارش کردند که در هند میزان سزارین در 14
بیمارستان طی  5سال ( 1994تا  )1999دو برابر شده

نرخ سزارین در ایران
آمارهای سزارین در سالهای اخیر در کشور ما روند
صعودی این شاخص را در بسیاری از نقاط کشور ،به ویژه
شهرهای بزرگ نشان میدهد .در حالی که بر اساس
گزارش سازمان جهانی بهداشت در کشورهای پیشرفته
تنها  %5-15زایمانها به روش سزارین انجام میشود.
آمار سزارین در ایران بیشتر از حد معمول جهانی است و
نسبت به زایمان طبیعی افزایش و رشد چشمگیری دارد.
آمارها نشان میدهد حدود  %05از زایمانهای سزارین،
غیرضروری و انتخابی است .بر اساس گزارش سازمان
جهانی بهداشت در سال  ،2448تعداد  303.302مورد
سزارین غیرضروری با هزینه برآوردی به میزان بیش از
 148میلیون دالر آمریکا در ایران انجام شده است.
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کرده که در طی این دوره زمانی زایمان کرده بودند،
میزان نرخ سزارین در بیمارستانهای خصوصی و دولتی
 %20/2بود و بر اساس آن سیستان و بلوچستان و
هرمزگان به ترتیب با  %6/1و  %13/5کمترین و گیالن با
 %50/6بیشترین میزان سزارین را دارا بودند ( .)35بر
اساس آمار مربوط به معاونت درمان وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی در مرداد ماه سال  ،1300نرخ
سزارین  ،%33/1و در سال  1309این میزان  %35در کل
کشور و  %54در شهر تهران گزارش شد (.)36
نظام پایش و ارزشیابی خدمات باروری وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی در سال  1384آمار مربوط به
سزارین در بیمارستانهای دانشگاهی را  %44/2در کل
کشور اعالم کرد و بر اساس آن سیستان و بلوچستان با
 %13/6کمترین و گیالن با  %64/3بیشترین میزان
سزارین را دارا بودند که این میزان در بخش خصوصی و
بیمارستانهای دولتی در سال  ،1384به ترتیب  %64/3و
 %36/4بود .همچنین نرخ سزارین در مناطق شهری و
روستایی در همان سال  %46/0و  %20/6بود ( .)39این
مرکز در سال  1389میزان سزارین را  %48در کل کشور
اعالم کرد و این آمار بر اساس اطالعات ثبت شده در
بیمارستانهای دانشگاهی بود و آمار مربوط به
بیمارستانهای خصوصی باالی  %94کل زایمانها و
حتی در برخی بیمارستانها  %144گزارش شد (جدول
.)30( )1

در ایران میزان شیوع جراحی سزارین از دهه  64تاکنون
با روند افزایشی همراه بوده و به خصوص سزارینهای
تکراری رشد صعودی داشته است؛ بهطوریکه این میزان
از  %16در سال  1364به میزان  %64در سال 1392
افزایش یافته است.
تحلیل روند نرخ سزارین در ایران
میزان زایمان سزارین در شهرهای مختلف ایران از سال
 1354تاکنون بر اساس اطالعات موجود مورد بررسی
قرار گرفته است .در بررسی سال  1355وزارت بهداشت
وقت ،شیوع سزارین  %19/5گزارش شده است ( .)32بر
اساس نتایج حاصل از مطالعات ،میزان کلی سزارین در
فاصله سالهای  1304 -06از آمار سازمان ثبت احوال و
اداره کل خدمات درمانی حوزه معاونت درمان وزارت
بهداشت که با جمع آوری اطالعات از  28استان کشور از
مراکز درمانی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی -درمانی جمع آوری شد ،میزان سزارین در
سالهای  1306 ،1305 ،1304به ترتیب  %23 ،%18و
 %24بوده است ( .)33بر اساس اطالعات موجود از آمار
زایمان در سالهای  1303-08شیوع سزارین در
بیمارستانهای خصوصی و دولتی شهر بابل به ترتیب
 %46/3 ،%49/6 ،%44/1 ،%30/4 ،%26/5و  %52/3بوده
است و این میزان به طور معنیداری در سالهای متوالی
روند افزایشی داشته است و به طور کلی میزان سزارین
 %42/1بوده است ( .)34در سالهای  1300-09در 28
استان کشور در میان  10.991زن  14-49ساله ازدواج

جدول  -1نرخ سزارین های گزارش شده استان های كشور ایران از سال  ( 1384-88برحسب درصد)
محل

1384

1386

1388

گیالن
مازندران
تهران
آذربایجان شرقی
اصفهان
اردبیل
قم
قزوین
سمنان
ایالم
یزد
کرمانشاه

64/3
46/3
53/5
42/2
49/5
43/1
48/1
43/6
54/3
54/1
44/4
38/2

04
61/5
64
54
53/5
52
52
52
54/5
49
48
46

03/4
63/0
04/3
62/1
56/8
52/0
53/1
50/1
54/1
40/4
44/0
49/2
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نشان داده شده است.

در نمودار 3روند سزارین طی سالهای  1364تا 1392

نمودار  -3روند سزارین طی سال های  1354تا )38 ،4( 1392

است که عوارض سزارین برای مادر و جنین و نیز هزینه
آن به مراتب بیش از زایمان طبیعی است.

بررسیها نشان میدهد که میزان سزارین در کشور ایران
بسیار باالتر از کشورهای اروپایی است و این امر به دلیل
تعامل عوامل متعددی بوده که طی بیش از چهار دهه
یک اثر افزایشی ایجاد کرده و باعث تمایل عمومی ،چه
در بین مردم و چه در بین ارائه دهندگان خدمت به
انجام سزارین در مقایسه با زایمان طبیعی شده است که
از محدوده قابل قبول اعالم شده توسط سازمان جهانی
بهداشت ( ،)%5-15بسیار باالتر است ( .)39این در حالی

وضعیت زایمان از سال  1991تا سال 2118
بررسی نتایج از وضعیت زایمان در ایاالت متحده آمریکا
نشان میدهد که از سال  1990تا  2448روند زایمان
طبیعی و زایمانهای طبیعی بعد از یک بار زایمان رو به
کاهش بوده ،اما سزارین بار اول و سزارینهای تکراری
دارای روند رو به رشدی بوده است (نمودار  )4که
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مرکزی
فارس
گلستان
چهارمحال
خوزستان
همدان
خراسان رضوی
لرستان
بوشهر
آذربایجان غربی
کهگیلویه و بویراحمد
خراسان شمالی
کردستان
خراسان جنوبی
هرمزگان
زنجان
سیستان و بلوچستان

42/8
31/2
38/6
42/6
35/8
32/2
46/9
36/1
50/3
29/2
22/5
23/4
20/2
25/2
23/9
28/4
9/1

44
43/3
43
42
42
44
38/3
39
36
34
34
33
33
32
31
25
23

61/3
41/3
55/3
39/3
51/3
44/3
48/4
49/6
31/0
33/6
42/6
34
35/1
38/2
56/0
33/1
22/4

 سکینه دادی پور و همکاران

ساالنه قابل توجهی در میزان سزارین اولیه ( )%4/3و
سزارین تکراری ( )%4/8در دوره  14ساله  1998تا
 2448وجود داشت.

میتواند یک زنگ خطر برای کشورهای توسعه یافته
مانند آمریکا به حساب آید.
در استرالیا میزان سزارین از  %19/1در سال  1998به
 %29/5در سال  2448افزایش یافته است .یک رشد
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۱۳

۱۳

۱۲
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۱۰

۹
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۸
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۱۹
۱
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۱
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۲
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۲
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۳

۱۴
۳

۱۴
۴

۱۳
۴
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۴

۶۶

۶۶

۶۷

۶۷

۶۸

۶۹

۷۱

۷۲

۷۴

۷۴

۷۵

۷۵

۱۰۰
۹۰
۸۰
۷۰
۶۰
۵۰
۴۰
۳۰
۲۰
۱۰
۰

۱۹۹۷ ۱۹۹۸ ۱۹۹۹ ۲۰۰۰ ۲۰۰۱ ۲۰۰۲ ۲۰۰۳ ۲۰۰۴ ۲۰۰۵ ۲۰۰۶ ۲۰۰۷ ۲۰۰۸
سزارین تکراری

سزارین اول

زایمان طبیعی پس از سزارین

زایمان طبیعی

Source:AHRQ, Center For Delivery, Organization, And Markets, Healthcare Cost And Ulilization
Project, Nationwide Inpatient Sample, 1997-2008
نمودار  -4بررسی وضعیت زایمانهای انجام شده در ایاالت متحده آمریکا از سال  1991تا 2118

متخصصان و همچنین مادر و خانواده آنها و ترس از
دادخواهی پزشکی بود (.)44-46
برخی کشورهای اروپایی موفق به کنترل نرخ سزارین
شدهاند و کشور فنالند پایینترین نرخ افزایش سزارین را
نه تنها در اروپا ،بلکه در میان تمام کشورهای دنیا داشته
است .بنابراین فاکتورهای مرتبط با افزایش نرخ زایمان
طبیعی در این کشور ممکن است به دلیل سیاستهای
سختگیرانه دولت در انتخاب سزارین توسط مادر،
فشارهای فرهنگی یا اجتماعی ،تفاوت در چارچوب قانونی
برای دادخواهی پزشکی و استراتژیهای طرفدار زایمان
طبیعی باشد (.)48 ،40
برخی مطالعات موردی اخیراً اشاره کردهاند که مداخالتی
مانند واحدهای مامایی با کیفیت باال برای زایمان شاید
یکی از راههای کاهش سزارین باشد .بنابراین در آینده
نیاز به مطالعاتی با کیفیت باال برای کشف تأثیر عوامل
مختلف در کاهش سزارین وجود دارد (.)49
ایران در دهه اخیر دارای شیب تندی از میزان سزارین
بوده است .میزان نرخ سزارین در ایران بیشتر از کشورهای
مانند چین و برزیل بوده و قابل مقایسه با کشورهای

بحث
در طول دهه گذشته افزایش بیسابقه و مداوم ،در میزان
سزارین باعث افزایش تحقیق در این زمینه و همچنین
بحث و نگرانی در میان متخصصان ،مراقبین سالمت،
دولتها و سیاستگزاران و پزشکان شده است (.)42-44
آخرین بررسیها در جهان نشان میدهد که از هر  5زن
در دنیا یک نفر سزارین را تجربه کرده است .میزان
سزارین در آمریکای التین ،کاراییب و جنوب آمریکا در
حدود  %44/5کل تولدها است (با نرخ  )%42/9و آفریقا
اولین کشور با نرخ پایین میزان سزارین ( )%0/3بود
( .)31برخی کشورها از جمله مصر ،ترکیه ،ایران،
جمهوری دومینیکن ،گرجستان و چین با افزایش بیش از
 %34افزایش در نرخ سزارین در طی  24سال ،افزایش
قابل توجهی در میزان سزارین را تجربه کردند (.)43
برخی از دالیل احتمالی برای افزایش نرخ سزارین در
مطالعات مختلف ترس از درد ،نگرانی در مورد تغییرات
تناسلی پس از زایمان ،تصور غلط بیخطر بودن سزارین
در مقایسه با زایمان طبیعی برای بچه ،تسهیالت برای
01

منطقه خاورمیانه نیست .دالیل این افزایش نرخ سزارین
میتواند تمایل برای انجام سزارین در بین مادران،
خانوادهها و دخالت پزشکان باشد .برخی از محققین
مهمترین عامل مؤثر در تصمیمگیری جهت انجام سزارین را
قضاوت پزشک و شرایط محیطی حاکم بر وی دانستهاند.
برخی راهکارهای پیشنهادی برای افزایش زایمان طبیعی
شامل :فرهنگسازی پیرامون زایمان طبیعی ،فراهم
کردن امکان انجام زایمان واژینال بعد از سزارین قبلی،
باال بردن سطح آگاهی پزشکان و ماماها در زمینه ارائه
خدمات در راستای ترویج زایمان کم درد یا بیدرد،
افزایش مهارت پرسنل عامل زایمان و بازنگری و نظارت
دقیقتر بر بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی مبنی بر
دقت بیشتر در مورد انتخاب دالیل سزارین است.
یافتهها نشان دهنده روند رو به رشد سزارینهای اول و
تکراری در ایاالت متحده آمریکا بوده است .یکی از
عواملی که بر انجام زایمان به روش سزارین تأثیرگذار
است ،داشتن تجربه قبلی از سزارین میباشد .زنان با
سابقه سزارین تمایل بیشتری به انجام سزارین در
حاملگیهای بعدی دارند ،غافل از اینکه خطر عوارضی
همچون حاملگی خارج رحمی ،جفت سرراهی ،پارگی
رحم و  ...در هر بار سزارین افزایش مییابد که این
میتواند به از دست دادن خون بیشتر و مدت زمان
بیشتر برای سزارین بعدی منجر شود .با توجه به عوارض
سزارین اول و همچنین سزارینهای تکراری باید
راهکارهایی جهت کاهش آن ارائه شود.
سازمان جهانی بهداشت در سال  ،2415استفاده از
سیستم طبقهبندی رابسون را به عنوان یک استاندارد
جهانی برای ارزیابی ،نظارت و مقایسه نرخ سزارین
پیشنهاد داده است .این طبقهبندی اجازه تجزیه و تحلیل
نرخ سزارین بر اساس متغیرهای مهم مادر و جنین
(زایمان سزارین قبلی ،سن حاملگی ،تعداد جنین) را
میدهد که میتواند به درک جمعیت زنان و زایمان و
نرخ زایمان در گروهها بر اساس امکانات ،مناطق و طول
زمان کمک کند ،از اینرو برخی کشورها طبقهبندی
رابسون را در سطح ملی مورد اجرا قرار دادهاند ( .)41از
جمله محدودیتهای این بود که صرفاً به مقاالت
انگلیسی و فارسی استناد شد و سایر زبانها مورد بررسی

نتیجهگیری
نرخ کنونی سزارین به جز برای کشورهای کمتر توسعه
یافته به طور مداوم رو به افزایش بوده و باالتر از مقدار
قابل توجیح پزشکی میباشد .افزایش شیبدار و نامناسب
بودن میزان سزارین ،نشان دهنده یک مشکل بهداشتی
در ایران بوده و نیازمند توجه مسئوالن به این امر
میباشد .از آنجا که عوامل اساسی متعددی در زمینه نیاز
به زایمان سزارین وجود دارد ،باید استراتژیهای مختلف
شامل بیمارستان دوستدار مادر ،توسعه پروتکلهای
استاندارد ،کالسهای آمادگی برای مادران ،ماماها و
متخصصین زنان ،کارگاههای آموزشی برای متخصصین و
ماماها به منظور جلوگیری از استفاده غیر ضروری از این
روش زایمانی به کار گرفته شود .در ایران نیز یکی از
سیاستهای صورت گرفته در زمینه بهبود سالمت
عمومی ،ترویج زایمان طبیعی است که هدف آن کنترل
تعداد سزارین در ایران میباشد .به دلیل ماهیت چند
عاملی بودن زایمان سزارین ،برنامه ترویج زایمان طبیعی
میتواند شامل استراتژیهای از قبیل :رایگان کردن
زایمان طبیعی در بیمارستانهای دولتی ،بهبود زیر
ساختهای فیزیکی در اتاق زایمان برای افزایش حریم
خصوصی مادران ،ایجاد امکانات و استاندارد ها به منظور
ارتقا و بهبود روش های زایمان طبیعی مانند تولد در آب
برای کاهش درد و تسهیل فرآیند زایمان ،کالسهای
آمادگی برای مادران و مشوقهای مالی برای ارائه
دهندگان خدمت زایمان طبیعی در بیمارستانهای
دولتی به منظور تشویق آنها برای جلوگیری از
زایمانهای غیر ضروری باشد .همچنین ایجاد قوانین و
سیاستهای نظارتی در جهت کنترل بیمارستانهای
دولتی و خصوصی در زمینه کاهش سزارین میتواند
مثمر ثمر واقع شود .دولتها نظامهای پرداخت را بر
اساس وضع قوانین ممیزیهای بالینی و مانند آن و تنها
بر اساس تشخیصهای تعریف شده برای موارد استفاده
استاندارد سزارین تنظیم کنند و در صورتیکه افراد
بخواهند به هر علتی غیر از موارد قابل قبول و تنها بر
اساس خواست مادر سزارین انجام گیرد ،قراردادهای
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قرار نگرفت .همچنین دسترسی به تمام پایگاه دادههای
علمی وجود نداشت.

پزشک و بیمار شامل بهرهمندی از بیمههای درمان نشود
و این مسئله مشمول مراجعان و شاغالن در تمام
 در واقع این.بیمارستانهای دولتی و غیر دولتی میگردد
شکل از پرداخت مالی میتواند تا حد زیادی تمایل افراد
 همچنین با توجه.را به انجام عمل سزارین کاهش دهد
به اینکه انجام زایمان سزارین از لحاظ سود مالی برای
بیمارستانهای خصوصی به نسبت باالتر از بیمارستانهای
 بنابراین تشویق مالی برای انجام زایمان،دولتی است

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از زحمات دکتر امین قنبرنژاد که ما را در
. تشکر و قدردانی میشود،انجام این مقاله یاری نمودند
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