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ارسیببی عًارض مبدری ي جىیىی در سایمبن طبیعی بعد
اس سشاریه
دکتز معصًمٍ میزتیمًری ،۱دکتز سیدٌ اعظم پًرحسیىی ،۲دکتز مزیم
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داًؾیار گزٍُ سًاى ٍ هاهایی ،هزکش تحمیمات عالهت سًاى ،داًؾکذُ پشؽکی ،داًؾگاُ ػلَم پشؽکی هؾْذ ،هؾْذ ،ایزاى.
اعتادیار گزٍُ سًاى ٍ هاهایی ،هزکش تحمیمات عالهت سًاى ،داًؾکذُ پشؽکی ،داًؾگاُ ػلَم پشؽکی هؾْذ ،هؾْذ ،ایزاى.
اعتادیار گزٍُ آهار ،هزکش تَعؼِ تحمیمات ،داًؾکذُ پشؽکی ،داًؾگاُ ػلَم پشؽکی هؾْذ ،هؾْذ ،ایزاى.
رسیذًت گزٍُ سًاى ٍ هاهایی ،داًؾکذُ پشؽکی ،داًؾگاُ ػلَم پشؽکی هؾْذ ،هؾْذ ،ایزاى.

خالصٍ

تبریخ دریبفت 1399/05/14 :تبریخ پذیزش1399/08/07 :
۱

مقدمٍ :اس رٍػ ّای هَرد اعتفادُ در جْت کاّؼ آهار رٍسافشٍى عشاریي ،اعتفادُ اس سایواى عثیؼی تؼذ اس عشاریي
اعت .هغالؼِ حاضز تا ّذف ارسیاتی ػَارض هادری ٍ جٌیٌی در افزادی کِ سایواى عثیؼی هَفك تؼذ اس عشاریي
داؽتٌذ ،اًجام ؽذ.
ريشکبر :ایي هغالؼِ گذؽتًِگز تز رٍی  160سى هتماضی سایواى ٍاصیٌال تؼذ اس یک ًَتت عشاریي تا تزػ ػزضی تز
رٍی رحن در فاصلِ عالّای  1395-97در تیوارعتاى امالثٌیي (ط) هؾْذ اًجام ؽذ .اعالػات دهَگزافیک ٍ هزتثظ
تا سایواى تیواراى ٍ ّوچٌیي اعالػات هزتَط تِ ًَساداى اس پزًٍذُ تیواراى جوغآٍری ؽذ .تجشیِ ٍ تحلیل دادُّا تا
اعتفادُ اس ًزمافشار آهاری ً( SPSSغخِ  ٍ )11آسهَىّای کَلوَگزٍف اعویزًَف ،کای اعکَئز ٍ تی تغت اًجام ؽذ.
هیشاى  pکوتز اس  0/05هؼٌیدار در ًظز گزفتِ ؽذ.
یبفتٍَب :اس  160تیوارً 141 ،فز ( )%88/12هَفك تِ سایواى عثیؼی ؽذُ ٍ در ً 19فز ( )%11/88عشاریي اًجام ؽذ.
دٍ گزٍُ هَفمیت ٍ ؽکغت سایواى عثیؼی تؼذ اس عشاریي ،اس ًظز هیاًگیي عي هادر ( ،)p;0/18هتَعظ تَدُ تذًی
( ،)p;0/07هتَعظ عي حاهلگی ( ٍ )p;0/15فاصلِ اس عشاریي لثلی ( )p;0/07تفاٍت هؼٌاداری تا یکذیگز ًذاؽتٌذ.
تیؾاب اعکَر کوتز اس  6در گزٍُ ؽکغت ًغثت تِ گزٍُ هَفمیت تِعَر هؼٌاداری تیؾتز تَد ( .)p;0/02در گزٍُ
ؽکغت ،خًَزیشی تؼذ اس سایواى ( ٍ )p;0/03تغتزی ًَساد در تخؼ هزالثتّای ٍیضُ ( )p>0/001تِعَر هؼٌاداری
تیؾتز تَد.
وتیجٍگیزی :سایواى عثیؼی تؼذ اس عشاریي ،یک رٍػ سایواًی هٌاعة ٍ تیخغز تَدُ ٍ عثة کاّؼ خغزات هادری
ٍ جٌیٌی ًاؽی اس عشاریي تکزاری هیگزدد.
کلمبت کلیدی :تزػ کالعیک رحن ،سایواى ٍاصیٌال ،عشاریي

*

وًیسىدٌ مسئًل مكبتببت :دکتز عویِ هؼیي درتاری؛ داًؾکذُ پشؽکی ،داًؾگاُ ػلَم پشؽکی هؾْذ ،هؾْذ ،ایزاى .تلفه051-38022608 :؛ پست
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ّیپَکغیک ایغکویک هیتاؽذ .در هماتل در افزاد تا
عشاریي تکزاری ،احتوال ػَارض جزاحی ٍ
چغثٌذگیّای غیزعثیؼی جفت افشایؼ هییاتذ (،10
 .)11ایي در حالی اعت کِ در تزخی هغالؼات ػَارض ٍ
هزگٍهیز تیؾتزی در سایواى عثیؼی تؼذ اس عشاریي
ًغثت تِ عشاریي تکزاری تیاى ؽذُ اعت (.)12
تَصیِ هیگزدد کِ سًاى هتماضی سایواى عثیؼی تؼذ اس
عشاریي تایذ در تیوارعتاىّای هجْش کِ هتخصص سًاى
در آًْا همین ٍ در دعتزط هیتاؽٌذ ،تغتزی ؽًَذ تا در
صَرت ػذم پیؾزفت هٌاعة سایواى ٍ یا تزٍس دیغتزط
جٌیٌی ،عشاریي اٍرصاًظ اًجام ؽَد .افزادی هیتَاًٌذ
هتماضی سایواى عثیؼی تؼذ اس عشاریي تاؽٌذ کِ
کٌتزاًذیکاعیَىّای آى اس لثیل تزػ کالعیک تز رٍی
رحن را ًذاؽتِ تاؽٌذ .در هَرد تیخغز تَدى اعتفادُ اس
المای سایواى در افزاد کاًذیذ سایواى عثیؼی تؼذ اس
عشاریيً ،ظزات هتفاٍتی ٍجَد دارد (.)14 ،13
اس جولِ تزًاهِّایی کِ تِهٌظَر کاّؼ آهار عشاریي در
حال اجزا اعت ،هؾاٍرُ تا هادراى عشاریي لثلی تِهٌظَر
تزغیة آًاى تزای سایواى عثیؼی تؼذ اس عشاریي اعت .تا
افشایؼ رٍسافشٍى تجزتِ ٍ هْارت در سهیٌِ کٌتزل ایي
سایواىّا ػَارض آى اس لثیل پارگی رحن کاّؼ هییاتذ.
هغالؼِ حاضز تا ّذف ارسیاتی ػَارض هادری ٍ جٌیٌی در
افزاد هتماضی سایواى عثیؼی تؼذ اس عشاریي اًجام ؽذ.
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یکی اس رٍػّای هَرد اعتفادُ در جْت کاّؼ آهار
رٍسافشٍى عشاریي ،اعتفادُ اس سایواى عثیؼی تؼذ اس
عشاریي اعت ( .)1در آهزیکا عاالًِ  1/5هیلیَى ًَساد اس
عزیك عشاریي هتَلذ هیؽًَذ ٍ ایي آهار رٍ تِ افشایؼ
اعت ( .)2در گذؽتِ تصَر تز آى تَد کِ در صَرتی کِ
ختن تارداری یکتار تِرٍػ عشاریي اًجام ؽَد ،الشاهاً
توام سایواىّای تؼذی تایذ تِرٍػ عشاریي تاؽذ .اهزٍسُ
هؼتمذین کِ سًاى تا عاتمِ یک ًَتت عشاریي در تارداری
فؼلی دارای دٍ اًتخاب هیتاؽٌذ؛ یکی عشاریي الکتیَ ٍ
دیگزی تالػ تزای سایواى عثیؼی تؼذ اس عشاریي
هیتاؽذ.
تحمیمات تیاًگز آى اعت کِ در حذٍد  %60-80سًاى تا
عاتمِ عشاریي لثلی هیتَاًٌذ سایواى ٍاصیٌال هَفك داؽتِ
تاؽٌذ (.)3
در عشاریي در همایغِ تا سایواى ٍاصیٌال ػَارضی اس لثیل
هیشاى خًَزیشی تیؾتز ،افشایؼ احتوال آعیة تِ حالة ٍ
هثاًِ ،ػفًَتّای ًفاعی ٍ آهثَلی ریَی تیؾتز اعت،
تِػالٍُ احتوال ػَارض تٌفغی ًَساداى ًیش در هَارد
عشاریي در همایغِ تا سایواى ٍاصیٌال تیؾتز اعت (.)5 ،4
ّوچٌیي تا افشایؼ تؼذاد عشاریي ػَارض هادری ًیش تِ
دالیلی اس لثیل چغثٌذگیّای غیزعثیؼی جفت ٍ
ّیغتزکتَهی ًاؽی اس ایي ػارضِ افشایؼ هییاتذ (.)7 ،6
در حال حاضز تِهٌظَر پیؾگَیی هیشاى هَفمیت سایواى
عثیؼی تؼذ اس عشاریي اس اهتیاستٌذی ٍیضُای اعتفادُ
هیؽَد .ایي اهتیاستٌذی تز اعاط اهتیاس تیؾاج (تز
اعاط دیالتاعیَى ،افاعواىً ،زهی ٍ ٍضؼیت عزٍیکظ ٍ
جایگاُ عز جٌیي) ،عاتمِ سایواى عثیؼی ،ؽاخص تَدُ
تذًی کوتز اس  30در دٍرُ لثل اس تارداری ،عشاریي لثلی
تِػلل غیزلاتل تکزار (هاًٌذ هال پزساًتاعیَى ٍ دیغتزط
جٌیٌی) ٍ عي هادر در ٌّگام سایواى کوتز اس  35عال
هیتاؽذ ٍ ایي ػَاهل عثة افشایؼ احتوال هَفمیت
سایواى عثیؼی تؼذ اس عشاریي هیگزدد ( .)9 ،8عشاریي
هجذد ٍ سایواى عثیؼی تؼذ اس عشاریي ّز یک دارای
فَایذ ٍ هضزاتی ّغتٌذ .در همایغِ تا عشاریي تکزاری،
سایواى عثیؼی تؼذ اس عشاریي دارای خغزاتی اس لثیل
خًَزیشی ،پارگی رحن ،هزگ ًَسادی ٍ آًغفالَپاتی

ريشکبر
ایي هغالؼِ همغؼی تز رٍی  160سى هتماضی سایواى
ٍاصیٌال تؼذ اس عشاریي در تیوارعتاى امالثٌیي (ط)
هؾْذ در فاصلِ عالّای  1395-97اًجام ؽذ .سًاى تا
عاتمِ یک ًَتت عشاریي لثلی تا تزػ ػزضی تز رٍی
عگواى تحتاًی رحن کِ تماضای سایواى عثیؼی تؼذ اس
عشاریي داؽتٌذٍ ،ارد هغالؼِ ؽذًذ.
اعالػاتی کِ اس پزًٍذُ ایي تیواراى جوغآٍری ؽذ ؽاهل:
عي هادر ،عي حاهلگی ،ؽاخص تَدُ تذًی (،)BMI
فاصلِ اس عشاریي لثلیٍ ،ضؼیت کیغِ آب در ٌّگام
تغتزیًَ ،ع سایواى (عثیؼی ،سایواى اتشاری ،عشاریي)،
هیشاى افت ّواتَکزیت هادر تؼذ اس سایواىٍ ،سى ٍ آپگار
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ًَساد ٍ تغتزی ًَساد در تخؼ هزالثتّای ٍیضُ ًَساداى
تَد.
هادراى تا عي کوتز اس  ٍ 18تاالی  45عال تا هثٌای عي
ؽٌاعٌاهِای هادر در ٌّگام ختن تارداری اس هغالؼِ خارج
ؽذًذّ .وچٌیي سایواىّای هتؼالة تارداری تا عي
حاهلگی کوتز اس ّ 26فتِ (عي حاهلگی تز اعاط
عًََگزافی ّ 8-12فتِ ٍ اٍلیي رٍس آخزیي ػادت هاّیاًِ
هحاعثِ گزدیذ) ،حاهلگی چٌذللَیی ،عاتمِ تزػ
کالعیک تز رٍی رحن ،چغثٌذگی غیزعثیؼی جفت،
جفت عزراّی ،تخویي تالیٌی یا عًََگزافیک ٍسى جٌیي
تاالی  4کیلَگزم ٍ پزساًتاعیَى غیزعفالیک اس جولِ
هؼیارّای خزٍج اس هغالؼِ تَدًذ.
اس تواهی تیواراى هتماضی سایواى عثیؼی تؼذ اس عشاریي،
تؼذ اس تغتزی ؽزححال کاهل اخذ گزدیذ ٍ هؼایٌِ ؽکن
ٍ ٍاصیٌال تِهٌظَر ارسیاتی دیالتاعیَى ٍ افاعواى
عزٍیکظ جْت تؼییي اعکَر تیؾاج ٍ اًذاسُگیزی
ارتفاع رحن ٍ ارسیاتی کیغِ آب اس ًظز پارُ یا عالن تَدى
صَرت گزفتِ تَد .عًََگزافی تیوار اس ًظز هحل
لزارگیزی غیزعثیؼی جفت ٍ احتوال چغثٌذگی جفت
ارسیاتی ؽذُ تَد .در ًْایت رضایت آگاّاًِ اس هادر ٍ
ّوغز اخذ ؽذُ ٍ ضویوِ پزًٍذُ ؽذُ تَد.
حجن ًوًَِ تز اعاط هغالؼِ ًاجی ٍ ّوکاراى (ٍ )2013
تا در ًظز گزفتي  d;0/03 ٍ α;0/05 ،p;0/6تؼییي
گزدیذً .وًَِگیزی تِرٍػ آعاى ٍ غیزاحتوالی اًجام ؽذ
(.)15
پیاهذ اصلی ایي هغالؼِ ،تزرعی هَفمیت سایواى عثیؼی
تؼذ اس عشاریي تَد .تِّویي دلیل تیواراى تِ دٍ گزٍُ
هَفمیت (اگز افزاد سایواى ٍاصیٌال داؽتٌذ) ٍ گزٍُ
ؽکغت (در صَرت ًذاؽتي سایواى عثیؼی ٍ عشاریي
هجذد) تمغین ؽذًذ.
تجشیِ ٍ تحلیل دادُّا تا اعتفادُ اس ًزمافشار آهاری
ً( SPSSغخِ  )11اًجام ؽذ .جْت تزرعی ًزهال تَدى
تَسیغ دادُّا اس آسهَى کَلوَگزٍف اعویزًَف ،جْت
تزرعی راتغِ تیي هتغیزّای کیفی اس تغت کای اعکَئز
ٍ جْت همایغِ هتغیزّای کوی در دٍ گزٍُ هَفمیت ٍ
ؽکغت سایواى عثیؼی اس آسهَى تی اعتفادُ ؽذ .هیشاى

یبفتٍَب
اس  160تیوار هتماضی سایواى عثیؼی تؼذ اس عشاریي در
عی عالّای  1395-97کِ تِ تیوارعتاى سًاى
امالثٌیي (ط) هؾْذ هزاجؼِ کزدُ تَدًذ 141 ،هَرد
( )%88/12هَفك تِ سایواى عثیؼی ؽذُ تَدًذ .در 19
هَرد ( )%11/88اهکاى سایواى عثیؼی فزاّن ًؾذُ ٍ
تیوار هجذداً تحت عشاریي لزار گزفت.
هتَعظ عي هادراى  30±4/7عال (حذالل ٍ 23
حذاکثز  ،)38هتَعظ تَدُ تذًی هادراى 27±5/1
کیلَگزم تز هتز هزتغ (حذالل  ٍ 19حذاکثز ٍ )35
هتَعظ عي حاهلگی در ٌّگام ختن تارداری 38±3/7
ّفتِ (حذالل  ٍ 35حذاکثز  )40تَد.
ؽایغتزیي ػلل عشاریي لثلی ؽاهل هال پزساًتاعیَى در
ً 38فز ( ،)%21/8دیغتزط جٌیٌی در ً 88فز (،)%55
ػذم پیؾزفت در ً 25فز ( ٍ )%15/62هاکزٍسٍهی در 9
ًفز ( )%5/62تَد.
در  4هَرد ( )%2/8سایواى اتشاری اًجام ؽذ ٍ خًَزیشی
تؼذ اس سایواى تیؼ اس  500عیعی در ً 29فز ()%18/2
گشارػ گزدیذّ .یچ هَردی اس پارگی رحن ٍجَد
ًذاؽت.
دٍ گزٍُ هَفمیت ٍ ؽکغت سایواى عثیؼی تؼذ اس
عشاریي ،اس ًظز هیاًگیي عي هادر ( ،)p;0/18هتَعظ
تَدُ تذًی ( ،)p;0/07هتَعظ عي حاهلگی ()p;0/15
ٍ فاصلِ اس عشاریي لثلی ( )p;0/07تفاٍت هؼٌاداری تا
یکذیگز ًذاؽتٌذ .همایغِ هیاًگیي هتغیزّای کیفی در
دٍ گزٍُ در جذٍل ً 1وایؼ دادُ ؽذُ اعت.
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 pکوتز اس  0/05هؼٌیدار در ًظز گزفتِ ؽذ .ایي هغالؼِ
تحت تأییذ کویتِ اخالق داًؾگاُ ػلَم پشؽکی هؾْذ
(کذ اخالق )IR MUMS.fm.REC.1395.529:لزار
گزفتِ اعت ٍ تواهی تیواراى لثل اس ٍرٍد تِ هغالؼِ در
جزیاى هحتَای عزح لزار گزفتٌذ ٍ در صَرت رضایت
کتثی ،اس اعالػات آًْا تزای اًجام عزح اعتفادُ ؽذ.
حفظ اعزار ٍ رػایت ؽأى تیواراى ًیش در اجزای عزح
هَرد ًظز تَد.

جديل  -۱مقبیسٍ میبوگیه  ±اوحزاف معیبر متغیزَبی کمی در دي گزيٌ مًفقیت ي شكست سایمبن طبیعی بعد اس سشاریه
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هتغیز

هَفمیت سایواى عثیؼی تؼذ اس عشاریي

ؽکغت سایواى عثیؼی تؼذ اس عشاریي

عغح هؼٌیداری

عي هادر(عال)
ؽاخص تَدُ تذًی (کیلَگزم تز هتز هزتغ)
عي حاهلگی (ّفتِ)
فاصلِ اس عشاریي لثلی (عال)
تؼذاد تارداری
ٍسى ًَساد (گزم)
آپگار دلیمِ 1
آپگار دلیمِ 5

29±5/16
26±4/1
39±2/8
4/23±2/7
2/65±1/7
3670±450
8/75±0/27
9/85±0/15

30±4/2
28±5/2
38±2/7
4/23±2/7
3/15±1/3
3550±452
8/45±1/2
9/71±0/25

0/18
0/07
0/15
0/07
0/17
0/82
0/93
0/58

اػذاد تز اعاط هیاًگیي  ±اًحزاف هؼیار تیاى ؽذُاًذ.

ایجاد ؽذُ تَد .در ًتیجِ هیشاى تزٍس ایي اختالالت حیي
سایواى در گزٍُ ؽکغت ًغثت تِ گزٍُ هَفمیت تِعَر
هؼٌاداری تیؾتز تَد .همایغِ هتغیزّای کیفی در دٍ گزٍُ
در جذٍل ً 2وایؼ دادُ ؽذُ اعت.

تیؾاب اعکَر کوتز اس  6در گزٍُ ؽکغت ًغثت تِ گزٍُ
هَفمیت تِعَر هؼٌاداری تیؾتز تَد (ّ .)p;0/02وچٌیي
در گزٍُ ؽکغت 16 ،هَرد تِدلیل ػذم پیؾزفت ٍ 2
هَرد تِدلیل دیغتزط جٌیٌی عشاریي ؽذًذ ،درصَرتی
کِ فمظ در  4هَرد اس گزٍُ هَفمیت ،دیغتزط جٌیٌی

جديل  -۲مقبیسٍ متغیزَبی کیفی در دي گزيٌ مًفقیت ي شكست سایمبن طبیعی بعد اس سشاریه
گزٍُ
هتغیز

ٍضؼیت هادر در
ٌّگام تغتزی
تؼذاد (درصذ)

اختالالت حیي
سایواى
تؼذاد (درصذ)

هتغیز

هَفمیت سایواى
عثیؼی تؼذ اس عشاریي

ؽکغت سایواى عثیؼی
تؼذ اس عشاریي

عغح
هؼٌیداری

)OR (CI 95% OR

عاتمِ سایواى عثیؼی

)65/2( 92

)10/5( 2

0/02

(2/70 )1/60 -2/40

دیاتت

)1/4( 2

)5/2( 1

0/8

(1/17 )1/07 -1/32

پزُاکالهپغی

) 0( 0

)5/7( 3

0/04

(4/1 )1/70 -8/40

کیغِ آب عالن

)39( 55

)42/1( 8

0/8

(1/17 )1/04 -1/35

پارگی کیغِ آب ٍ هایغ
آهٌیَتیک هکًَیال

)3/9( 5

)5/2( 1

0/75

(1/14 )1/07 -1/32

تیؾاب اعکَر کوتز اس 6

)58/1( 82

)89/4( 17

0/02

(2/70 )1/65-2/40

دیغتزط جٌیٌی

)2/8( 4

)10/5( 2

0/03

(2/43 )1/07-5/40

ػذم پیؾزفت (اختالالت عَالًی
ؽذى یا تَلف سایواى)

) 0( 0

)84/2( 16

0/01

(2/85 )1/60-5/85

سایواى اتشاری

)2/8( 4

) 0( 0

0/02

(2/75 )1/50-2/30

آسهَى آهاری کای اعکَئز در جذٍل ً 3ؾاى دادُ ؽذُ
اعت.

همایغِ ػَارض هادری ٍ ًَسادی در دٍ گزٍُ هَفمیت ٍ
ؽکغت سایواى عثیؼی تؼذ اس عشاریي تا اعتفادُ اس

جديل  -۳مقبیسٍ عًارض مبدری ي وًسادی در دي گزيٌ مًفقیت ي شكست سایمبن طبیعی بعد اس سشاریه
گزٍُ
هتغیز
خًَزیشی تؼذ اس سایواى
پارگی رحن
تغتزی ًَساد در تخؼ هزالثتّای ٍیضُ
آپگار دلیمِ  5کوتز اس 7

هَفمیت سایواى عثیؼی
تؼذ اس عشاریي

ؽکغت سایواى عثیؼی
تؼذ اس عشاریي

عغح
هؼٌیداری

)OR (CI 95% OR

)17/7( 25
) 0( 0
)1/4( 2
)5/7( 8

)21/1( 4
0
)21/1( 4
)36/8( 7

0/3
0/8
0>001
0>001

(1/70 )0/70-4/35
(1/16 )1/08-1/32
(5/23 )3/70-8/42
(4/72 )2/70-9/50
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بحث
آهار رٍسافشٍى عشاریي در عی عالّای اخیز ٍ ػَارض
هزتَط تِ عشاریيّای تکزاری عثة تَجِ ّزچِ تیؾتز
تِ تالػ تزای سایواى عثیؼی تؼذ اس عشاریي ؽذُ اعت.
سایواى عثیؼی تؼذ اس عشاریي در صَرت در ًظز گزفتي
ؽزایظ ایذُآل تزای آى اس لثیل عاتمِ یک یا دٍ تار
عشاریي لثلی ،تاال ًثَدى ؽاخص تَدُ تذًی هادر ،ػذم
ٍجَد تزػ کالعیک تز رٍی رحن ،فاصلِ هٌاعة اس
عشاریي لثلی ،ػذم ؽک تِ هاکزٍسٍم تَدى جٌیي ٍ
عایز ػَاهل ،یک ًَع رٍػ سایواًی تیخغز در عزتاعز
جْاى هحغَب هیؽَد ( .)12 ،9 ،8در هغالؼِ حاضز
ًیش عاتمِ تزػ کالعیک تز رٍی رحن اس جولِ
هؼیارّای خزٍج تَد ٍ تٌْا افزاد تا عاتمِ یکتار عشاریي
لثلی ٍارد هغالؼِ ؽذُ تَدًذ .در افزادی کِ سایواى
عثیؼی هَفك تؼذ اس عشاریي داؽتٌذ ،در  35هَرد
( )24%/8ؽاخص تَدُ تذًی تاالی  ٍ 30در  23هَرد
( )16%/3عي تاالی  35عال ٍجَد داؽت.
ایي ًَع سایواى هیتایغت در تیوارعتاى عغح  2یا  3تا
هتخصص سًاى ٍ تیَْؽی همین در ًظز گزفتِ ؽَد ٍ در
هغالؼاتی کِ تاکٌَى اًجام ؽذُ اعت ،هیشاى هَفمیت
سایواى عثیؼی تؼذ اس عشاریي %60-80 ،گشارػ ؽذُ
اعت ( .)12 ،3در هغالؼِ حاضز هیشاى هَفمیت در افزاد
هتماضی سایواى عثیؼی تؼذ اس عشاریي  88%تَد .تؼذاد
سیاد ٍ درصذ تاالی هَفمیت سایواى عثیؼی تؼذ اس
عشاریي در هغالؼِ حاضز ،هیتَاًذ تِدلیل آى تاؽذ کِ
تیوارعتاى امالثٌیي (ط) تِػٌَاى یک تیوارعتاى
ؽٌاختِ ؽذُ در جْت کٌتزل سایواى عثیؼی تؼذ اس
عشاریي در هؾْذ تَدُ ٍ پشؽک سًاى ٍ هتخصص
تیَْؽی در ایي تیوارعتاى همین هیتاؽٌذّ .نچٌیي تِ
تیواراًی کِ دارای هؼیارّای السم تزای هَفمیت سایواى
عثیؼی تؼذ اس عشاریي تَدًذ ،اجاسُ ایي ًَع سایواى دادُ
ؽذُ تَد.
در ایي هغالؼِ تیؾاب اعکَر تیؾتز اس  6در تذٍ پذیزػ
در گزٍُ هَفمیت سایواى عثیؼی تؼذ اس عشاریي تِعَر
هؼٌاداری ًغثت تِ گزٍُ ؽکغت تیؾتز تَد کِ ایي
ًتیجِ ّوزاعتا تا هغالؼات لثلی اًجام ؽذُ در ایي
سهیٌِ هیتاؽذ (.)17 ،16
5
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در هغالؼِ حاضز  19هَرد ( )11%/88هَفك تِ سایواى
عثیؼی ًؾذُ ٍ تیوار هجذداً تحت عشاریي لزار گزفت.
اس جولِ ػلل ؽکغت سایواى عثیؼی تؼذ اس عشاریي در
ایي گزٍُ ،عَالًی ؽذى سایواى ٍ دیغتزط جٌیٌی تَد.
ایي در حالی اعت کِ در هغالؼِ اتَرٍ ٍ ّوکاراى
( 32%/6 ،)2010تیواراى هَفك تِ سایواى عثیؼی ًؾذًذ
ٍ عي پاییي هادر ،ػذم ٍجَد عاتمِ سایواى عثیؼی ٍ
ٍسى ًَساد تاالی  4کیلَگزم ،تِػٌَاى هْنتزیي ػلل
ؽکغت سایواى عثیؼی تؼذ اس عشاریي گشارػ ؽذ
(.)18
در هغالؼِ حاضز ػَارض ًَسادی هاًٌذ تغتزی در تخؼ
هزالثتّای ٍیضُ ًَساداى ٍ آپگار دلیمِ  5کوتز اس 7
تِصَرت هؼٌاداری در گزٍُ ؽکغت ًغثت تِ گزٍُ
هَفمیت تؼذ اس سایواى عثیؼی تیؾتز تَد .دیگز هغالؼات
اًجام ؽذُ در ایي سهیٌِ ًیش ایي یافتِ را تأییذ هیکٌذ
(.)18-20
در هغالؼِ حاضز در ً 25فز ( )17%/7اس افزاد تا سایواى
عثیؼی هَفك تؼذ اس عشاریي خًَزیشی ٍاصیٌال تؼذ اس
سایواى تیؼ اس  500عیعی ٍجَد داؽت .در هغالؼات
لثلی اًجام ؽذُ در ایي سهیٌِ خًَزیشی ٍاصیٌال تؼذ اس
سایواى در  2%/7 ٍ 2%/2اس افزاد تا سایواى عثیؼی هَفك
تؼذ اس عشاریي گشارػ گزدیذ (.)22 ،21
در هغالؼِ حاضز ّیچ هَردی اس هزگ هادر ٍ جٌیي
ٍجَد ًذاؽت .هؾاتِ ایي یافتِ در هغالؼات لثلی اًجام
ؽذُ در هَرد سایواى عثیؼی تؼذ اس عشاریي تیاى ؽذُ
اعت (.)24 ،23
اس جولِ هْنتزیي ػَارض در سایواى عثیؼی تؼذ اس
عشاریي ،پارگی رحن هیتاؽذ .در هغالؼِ پاالتٌیک ٍ
ّوکاراى ( )2010هیشاى تزٍس پارگی رحن  1هَرد اس ّز
 200هتماضی سایواى عثیؼی تؼذ اس عشاریي تیاى ؽذُ
اعت ٍ اکثزاً در هَاردی تَد کِ ایٌذاکؾي جْت سایواى
صَرت گزفتِ تَد ( .)25در هغالؼِ حاضز ّیچ هَردی
اس پارگی رحن گشارػ ًؾذ.
اس جولِ ػَاهلی هْوی کِ در هغالؼات تِ ّوزاّی آًْا
تا پارگی رحن در افزاد هتماضی سایواى عثیؼی اؽارُ
ؽذُ اعت ،عزٍیکظ ًاهغلَب ٍ اعتفادُ اس

سایواى عثیؼی تؼذ اس عشاریي یک رٍػ سایواًی هٌاعة
ٍ تیخغز تَدُ ٍ عثة کاّؼ خغزات هادری ٍ جٌیٌی
.ًاؽی اس عشاریي تکزاری هیگزدد

تشكز ي قدرداوی
تذیيٍعیلِ اس تواهی پزعٌل هحتزم سایؾگاُ تیوارعتاى
ِ تایگاًی تیوارعتاى ٍ ٍاحذ تَعؼ،)امالثٌیي (ط
تحمیمات تالیٌی تیوارعتاى لائن کِ ها را در جوغآٍری
. تؾکز ٍ لذرداًی هیؽَد،اعالػات یاری ًوَدًذ
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،25( پزٍعتاگالًذیيّا جْت ایٌذاکؾي سایواى هیتاؽذ
.)26
ِاس جولِ هحذٍدیتّای ایي هغالؼِ ایي تَد کِ تا تَج
ُتِ گذؽتًِگز تَدى ٍ جوغآٍری اعالػات اس پزًٍذ
 تزخی اعالػات تِصَرت کاهل در پزًٍذُ ثثت،تیواراى
ًگزدیذُ ٍ اهکاى تواط تلفٌی تا تیواراى ٍ تکویل
 تؼذاد،ِ اس ًماط لَت ایي هغالؼ.اعالػات فزاّن ًگزدیذ
تاالی افزاد تا سایواى عثیؼی هَفك تؼذ اس عشاریي در
 عالِ تَد کِ ػَاهل دخیل در هَفمیت ایي2 تاسُ سهاًی
.ًَع سایواى را تا ٍضَح تیؾتزی تِ ًوایؼ هیگذارد
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