دوره بیست و پنجم ،شماره  ،4صفحه ،81-87 :تیر ماه 1401

IJOGI, Vol. 25, No. 4, pp. 81-87, Jun 2022

بررسی عوارض مادری زلزله کرمانشاه سال 1396
زینب رضایی ،1زهره شیخان ،*2دکتر گیتی ازگلی ،3دکتر محمدعلی امام
هادی ،4دکتر ملیحه نصیری
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دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
مربی گروه مامایی ،مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی ،تهران ،ایران.
دانشیار گروه مامایی و بهداشت باروری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
دانشیار گروه پزشکی قانونی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
استادیار گروه آمار زیستی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
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مقدمه :سالمت مادران و نوزادان ،از اهداف توسعه هزاره سوم میباشد .یکی از عوامل آسیبزای سالمت ،بالیای
طبیعی است .مطالعه حاضر با هدف تعیین عوارض مادری در زلزله کرمانشاه سال  1396انجام شد.
روشکار :این مطالعه مقطعی در سال  1399بر روی  850زن زایمان کرده در بیمارستان امام خمینی اسالمآباد غرب
انجام گرفت .گروه زلزلهدیده ،زنان زایمان کرده زلزلهدیده در سال  1396و گروه زلزلهندیده را زنان زایمان کرده در
همان بیمارستان در سال  1395تشکیل میدادند .تمام اطالعات مربوط به زنان زایمان کرده از پرونده آنها اخذ شد.
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )21و آزمونهای تی مستقل ،منویتنی ،کای دو و
تست دقیق فیشر انجام شد .میزان  pکمتر از  0/05معنیدار در نظر گرفته شد.
یافتهها :از نظر میزان عوارض بارداری در زنان زلزلهدیده ،پرهترم لیبر در  99نفر ( ،)%22/3پارگی پیش از موعد پردهها
در  30نفر ( ،)%7/05سزارین در  179نفر ( ،)%42/1خونریزی بعد از زایمان در  42نفر ( ،)%9/9فشارخون بارداری در 24
نفر ( )%5/6و سقط در  11نفر ( )%2/58و در زنان زایمان کرده در سال  1395پرهترم لیبر در  51نفر ( ،)%11پارگی
پیش از موعد پردهها در  12نفر ( ،)%2/8سزارین در  153نفر ( ،)%36خونریزی بعد از زایمان در  20نفر ( ،)%5فشارخون
بارداری در  9نفر ( )%2/1و سقط در  2نفر ( )%0/ 5بود که در تمام موارد بین دو گروه تفاوت آماری معنیداری مشاهده
شد (.)p>0/05
نتیجهگیری :حوادث طبیعی مانند زلزله میتوانند باعث افزایش عوارض مادری زایمان شوند ،لذا تمهیدات الزم و
مراقبتهای بهداشتی در زمان وقوع بالیای طبیعی باید افزایش یابد.
کلمات کلیدی :ایران ،زلزله ،عوارض مادری
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عوارض ،افزایش میزان وزن پایین هنگام تولد ،زایمان
زودرس ،نقایص زایمانی و آپگار پایین بودند (.)10
مطالعات متعددی نشان دادند که زلزله با افزایش عوارض
زایمانی فراوانی از جمله وزن پایین هنگام تولد همراه
است ( ،)10-12 ،8اما در مطالعه گنجویی و همکاران
( )2011که به بررسی عوارض زلزله کرمان بین سالهای
 2003-2009پرداختند ،میزان زایمان زودرس پس از
زلزله بیشتر بود ،اما از نظر وزن کم هنگام تولد تفاوت
آماری معنیداری مشاهده نشد ( .)13وزن کم هنگام
تولد و افزایش میزان سزارین ،از عوارض مادری شایع
پس از زلزله است ( .)2تحقیقات در مورد عوارض مادری
ناشی از زلزله ضد و نقیض است .در برخی تحقیقات،
زلزله باعث افزایش میزان سقط شده بود ،ولی در
مطالعات واین استوک و همکاران ( ،)2013یوشیدا کومیا
و همکاران ( )2015و گلین و همکاران ( )2004تأثیر
زلزله بر سقط معنیدار نبود ( .)14-16همچنین در
مطالعه سیکیوزوکا و همکاران ( )2010ارتباط زلزله با
فشارخون بارداری و پرهاکالمپسی تفاوت معناداری
نداشت ،اما در مطالعه اوبارا و همکاران ( )2018سبب
افزایش فشارخون مادران پس از زلزله شده بود (،17
 .)18در مطالعات گلین و همکاران ( ) 2004و تورچ
( )2011محدودیت رشد داخل رحمی در زنانی که در
سه ماهه سوم استرس را پس از زلزله تجربه کرده بودند،
بیشتر بود ( .)16 ،9هزینههای بهداشتی و درمان مادران
نیز درخور توجه است .بالیای طبیعی مانند زلزله نه تنها
پیامدهای فاجعهباری برای سالمت و درمان مادران و
نوزادان در پی دارد ،بلکه کل نظام سالمت را متأثر
میسازد و این امر ،هزینههای بهداشت و درمان را
گرانتر از آنچه هست ،میکند ( .)19همچنین در زمان
زلزله و بعد از آن ،دسترسی به خدمات بهداشتی
خدشهدار میشود .اگرچه استرس شدید و حاد میتواند
سالمت جسم و روان افراد بهویژه زنان باردار را تحت
تأثیر قرار دهد ،اما در مورد اثرات زلزله بر پیامدهای
جنینی و مادری زنان باردار بهویژه در ایران مطالعات
بسیار اندکی انجام شده است .ایران بهواسطه موقعیت
خاص زمینشناسی خود ،یکی از نقاط زلزلهخیز جهان
است که در هر سال بهطور میانگین  1-2زلزله بین 6-7

مقدمه
 زینب رضایی و همكاران

کاهش مرگومیر مادران و کودکان ،بهعنوان یکی از
اهداف توسعه هزاره سوم تصویب شده است .مطالعات در
سایر نقاط جهان در مورد مرگومیر مادران نشان داد که
بیش از  %80مرگومیرها قابل پیشگیری است و به
کیفیت مراقبت در طول بارداری و زایمان بستگی دارد.
با شناسایی عوارض ،مراقبت و ارجاع مناسب و بهموقع به
مراکز بهداشتی میتوان از مرگومیرها پیشگیری کرد
( .)1-4عوارض مؤثر بر سالمت مادر و جنین میتواند در
هر مرحله از بارداری ،طی زایمان و یا پس از زایمان
ایجاد شوند .قرار گرفتن زنان باردار در معرض حوادث
استرسزای شدید میتواند بر روند رشد جنین مؤثر باشد
( .)5-7عموماً بالیای طبیعی میتوانند طیف وسیعی از
عوارض بارداری را ایجاد کنند که به افزایش خطر ابتالء
به حاملگی ناخواسته و عفونت منتقله از راه جنسی منجر
شوند ( .)8 ،1استرس مادر در بارداری با تغییر
هورمونهای کورتیکواستروئید میتواند منجر به کوتاه
شدن طول مدت بارداری با تأثیر بر عملکرد جفتی و
کاهش جریان خون جفتی شود ( .)9در نتیجه محدودیت
رشد جنین ،پرهمچوریتی و وزن پایین هنگام تولد ،سقط
خودبهخودی و زایمان زودرس حادث شده است (.)8
عوارض بارداری ،هزینههای مراقبتهای بهداشتی مادران
عارضهدار را تا  3/5برابر نسبت به زنان با بارداری بدون
عارضه افزایش میدهد که نیاز مالی را در یک جمعیت
آسیبپذیر افزایش میدهند ( .)8عوامل متعددی موجب
بروز عوارض مادری و جنینی میشوند (چاقی ،افزایش
سن مادر ،سوء تغذیه و تغذیه ناکافی ،استرس ،ابتالء به
بیماری سیستمیک ،پاریته (چندزایی) ،مصرف مواد
مخدر و دخانیات و الکل و  )...که از میان آنها میتوان به
بالیای طبیعی بهویژه زلزله و ترومای فیزیکی و روانی
ناشی از آن اشاره کرد ( .)11 ،10 ،1در تاریخ
 ،1396/08/21زلزله  7/3ریشتری کرمانشاه حوالی شهر
ازگله در ساعت  21:48:16اتفاق افتاد که  574نفر کشته
و همچنین  9388نفر زخمی و حدود  70.000نفر
بیخانمان شدند .این زلزله مشابه زلزله شهر ونچوان
چین با کشته شدن حدود  70000نفر در سال 2008
بود که عوارض زایمانی فراوانی در پی داشت .شایعترین
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ریشتر و در هر دهه  1-2زلزله باالی  7ریشتر را تجربه
میکند .از آنجایی که تاکنون پژوهشی در مورد عوارض
مادری و جنینی زلزله کرمانشاه انجام نشده است ،مطالعه
حاضر با هدف تعیین عوارض مادری در زلزله کرمانشاه
سال  1396انجام شد .با انجام این قبیل مطالعات و
بهدست آوردن اطالعات اپیدمیولوژیک پایه جهت
برنامهریزی سیاستهای بهداشتی حمایت زنان باردار و
سازگاری آنها با بحرانهای ناشی از زلزله ،میتوان
سیاستها و راهکارهای مناسبی برای مادران باردار در
معرض خطر برنامهریزی کرد.

روشکار
این مطالعه مقطعی از خرداد ماه تا شهریور ماه  1399در
بیمارستان شهرستان زلزلهزده اسالمآباد غرب وابسته به
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بر روی  850نفر از زنان
زایمان کرده انجام گرفت .برای حصول به آمارهای دقیق
عوارض مادری در شهر اسالمآباد غرب پس از زلزله،
پژوهشگران مبادرت به جمعآوری اطالعات زایمانی زنان
زایمان کرده زلزله دیده در سال  1396و مقایسه آن در
زنان زایمان کرده در همان مرکز در سال قبل کردند.
معیارهای ورود به مطالعه شامل :داشتن سن 20-35
سال ،ثبت بارداری فعلی در پرونده بیمار ،عدم سابقه
بیماری سیستمیک شناخته شده ،عدم سابقه مصرف
الکل ،استعمال دخانیات و مصرف مواد مخدر ،عدم سابقه
سقط مکرر و داشتن سن حاملگی  4-40هفته در زمان
وقوع زلزله بود .در صورت ناقص بودن پروندهها ،از
مطالعه خارج میشدند .پژوهشگر با استفاده از پروندههای
بالینی مادران و موارد ثبت شده اقدام به تکمیل
پرسشنامهها نمود .شایان ذکر است در ابتدا پژوهشگر به
بیمارستان سرپل ذهاب مراجعه کرده و با توجه به
تخریب کامل بیمارستان سرپل ذهاب و مفقود شدن
پروندهها و عدم دسترسی به اطالعات قبل از زلزله ،این
بیمارستان از پژوهش حذف شد .بیمارستان گیالنغرب
نیز دچار همین مشکل بوده و دسترسی به پروندهها
مقدور نبود ،بنابراین تنها پروندههای بیمارستان امام
خمینی شهرستان اسالمآباد غرب موجود بود .پژوهشگر

یافتهها
برخی مشخصات باروری افراد مورد مطالعه در جدول 1
نشان داده شده است.
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در این مرکز حضور یافت و پس از ارائه توضیح در مورد
موضوع ،اهداف و نحوه اجرای پژوهش به مسئولین
بیمارستان ،به قسمت بایگانی اسناد و مدراک پزشکی
بیمارستان مذکور مراجعه کرد و اطالعات مربوط را با
استفاده از پرونده زنان زایمان کرده در آن مرکز در سال
 1395و  1396جمعآوری و ثبت کرد .در این پژوهش،
نمونهگیری بهروش در دسترس انجام شد و افراد دارای
معیارهای ورود انتخاب شدند .حجم نمونه با استفاده از
تحقیقات انجام شده در مورد زلزله 850 ،نفر در دو گروه
( 425نفری) با شیوع عوارض زایمانی در قبل از زلزله
 0/3و  2برابر شدن آن در زمان زلزله با احتمال خطای
نوع اول 0/05و دقت  ،0/25تعیین شد.
ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه محقق ساختهای بود که
از  37سؤال تشکیل شده و دارای سه بخش دموگرافیک
(سن ،تحصیالت ،وضعیت اشتغال ،مذهب و  ،)...اطالعات
مربوطه به بارداری (سن حاملگی بر اساس اولین
سونوگرافی ،سن حاملگی بر اساس اولین روز آخرین
قاعدگی ،تعداد بارداری ،تعداد زایمان ،تعداد سقط و  )...و
مشخصات مادری (نوع زایمان ،علت زایمان سزارین،
زایمان ابزاری ،مصرف داروها در حین لیبر ،بعد لیبر و )...
بود .روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوی ،با ارائه به
 10نفر از اعضای محترم هیئت علمی گروه مامایی و
بهداشت باروری انجام شد .پایایی پرسشنامه با روش
آزمون مجدد سنجیده شد ( .)r=0/84این پژوهش در
کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
با شماره  IR.SBMU.PHNM.1397.260تصویب
شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری
( SPSSنسخه  )21و روشهای آمار توصیفی و
آزمونهای منویتنی ،تی مستقل ،کای دو و تست دقیق
فیشر انجام شد .میزان  pکمتر از  0/05معنیدار در نظر
گرفته شد.

جدول  -1مشخصات بارداری در زنان زلزله دیده سال  1396و زنان زایمان کرده در سال 1395
گروه

 زینب رضایی و همكاران

متغیر
سن حاملگی بر اساس ( LMPهفته)
سن حاملگی بر اساس سونوگرافی (هفته)
تعداد سقط
تعداد حاملگی
تعداد زایمان

زنان زایمان کرده در سال
 425( 1395نفر)

زنان زایمان کرده در سال
 425( 1396نفر)

37/92±2/30
37/84±2/35
0/15±0/35
1/96±0/91
0/80±0/84

37/30±4/15
37/08±4/15
0/19±0/38
1/98±0/92
0/79±0/82

سطح
معنیداری
*

0/007
>0/001
**
0/169
**
0/77
**
0/94

*

* آزمون تی مستقل ** ،آزمون منویتنی ،اعداد بر اساس انحراف معیار±میانگین بیان شدهاند.

بر اساس نتایج جدول  ،1سن حاملگی بر اساس  LMPو
سونوگرافی بین دو گروه اختالف آماری معنیداری
داشت ( .)p>0/05در گروه زنان زلزلهزده ،میانگین سن
حاملگی در زمان زلزله  28/20±9/57هفته بود.
تحصیالت اکثر زنان یعنی  143نفر ( )%33/6دیپلم بود.
 376نفر ( )%88/5آنها خانهدار و  244نفر ()%57/4
ساکن شهر بودند 155 .نفر ( )%36/5از زنان زلزلهزده با
درد زایمان به بیمارستان مراجعه کرده بودند و شایعترین
داروی مصرف شده در لیبر در  195نفر ()%45/88
اکسیتوسین و مایع آمنیوتیک در  387نفر ()%91/1
آنان شفاف بود 246 .نفر ( )%57/9آنان ،زایمان واژینال
کرده بودند.

در زنان زایمان کرده در سال  ،1395میزان تحصیالت در
اکثر موارد یعنی  151نفر ( )%35/5دیپلم بود .شغل 388
نفر ( )%91/3از آنها خانهدار و  245نفر ( )%57/6ساکن
شهر بودند 177 .نفر ( )%41/6با درد زایمان به
بیمارستان مراجعه کرده بودند و مایع آمنیوتیک در 403
نفر ( )%94/8آنها شفاف بود .شایعترین داروی مصرف
شده در لیبر  255نفر ( )%60اکسیتوسین بود 272 .نفر
( )%64آنها زایمان واژینال کرده بودند .مقایسه عوارض
مادری در دو گروه زنان در جدول  2نشان داده شده
است .عوارض بارداری شامل :پرهترم لیبر ،پارگی پیش از
موعد پردهها ،سزارین ،خونریزی بعد از زایمان ،فشارخون
بارداری و سقط در دو گروه اختالف آماری معنیداری
داشت (.)p>0/05

جدول  -2عوارض مادری در زنان زلزله دیده سال  1396و زنان زایمان کرده در سال 1395
گروه
عوارض مادری
پرهترم لیبر
پارگی زودرس پردهها
سزارین
خونریزی بعد از زایمان
فشارخون بارداری
سقط

زنان زایمان کرده در
سال  425( 1395نفر)

زنان زایمان کرده در
سال  425( 1396نفر)

(51 )12
(12 )2/8
(153 )36
(20 )5
(9 )2/1
(2 )0/5

(99 )23/3
(30 )7/05
(179 )42/1
(42 )9/9
(24 )5/6
(11 )2/58

سطح معنیداری
*

0/044
*
0/006
*
0/045
*
0/005
*
0/047
**
0/02

* آزمون کای دو ** ،تست دقیق فیشر ،اعداد بر اساس تعداد (درصد) بیان شدهاند.

نیز تأیید شده است .در مطالعه سوزوکی و همکاران
( )2016دوران بارداری مادران زلزلهدیده 3 ،هفته کمتر
از مادران مناطق زلزله ندیده بود ( .)11نتایج مطالعات
حاکی از آن است که استرس باعث کاهش طول مدت
بارداری میشود؛ بهطوریکه در زنان در معرض استرس
ناشی از یک بالیای طبیعی ،سن حاملگی کمتری نسبت
به زنان بدون استرس داشتند ( .)1-3در مطالعه دیگر

بحث
در مطالعه حاضر که بر روی  850زن زایمان کرده در
سال  1395و  1396زلزله کرمانشاه انجام شد ،سن
حاملگی در دو گروه تفاوت آماری معنیداری داشت؛
بهطوریکه میزان پرهترم لیبر و پارگی زودرس پردهها در
زنان زلزله زده بیشتر بود که این یافته در سایر مطالعات
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هارویل و همکاران ( )2010نشان داده شد که بین کوتاه
شدن مدت بارداری یا زایمان زودرس و بالیای طبیعی
ارتباط معنیداری وجود ندارد ( .)1در مطالعه فوجیموری
( )2012که در ژاپن انجام شده بود ،زلزله باعث کوتاه
شدن مدت حاملگی نشده بود ( .)2شاید جنسیت جنین
بر طول مدت بارداری مؤثر باشد .بر اساس یافتههای
پژوهش ترویسانتو و همکاران ( ،)2011سن حاملگی در
جنینهای پسری که در سه ماهه دوم بارداری در معرض
زلزله قرار گرفته بودند ،نسبت به جنینهای پسر بدون
مواجهه با زلزله ،کمتر بود .در مقابل در جنینهای دختر
چنین ارتباطی مشهود نبود که با یافتههای تن و
همکاران ( )2009همسو بود ( .)19 ،10اگرچه بهنظر
نمیرسد بالیای طبیعی خودبهخود باعث کوتاه شدن
طول مدت حاملگی یا زایمان زودرس شوند ،اما انجام
مطالعات وسیعتر پیشنهاد شده است ( .)18 ،17در
مطالعه حاضر از دیگر عوارض مادری ،افزایش میزان
سزارین در زنان زلزلهزده بود .در این مطالعه تمام موارد
سزارین تکراری در دو گروه در نظر گرفته نشد .در
مطالعه گوپتا و همکاران ( )2004نیز مادران تحت
استرس بهطور معناداری بیش از گروه کنترل تحت
سزارین قرار گرفته بودند ( )20که این میتواند به این
دلیل باشد که زنان دارای استرس ،بهدلیل عدم تحمل
درد و کاهش میزان تابآوری ،قادر به تحمل درد زایمان
طبیعی نبوده و این مسئله میتواند بهدلیل فشار روانی
منحمل شده در این بیماران باشد .همچنین بین استرس
مادر در زمان قبل از تولد و احتمال زایمان سزارین
برنامهریزی نشده ارتباط وجود داشت ( .)21در مطالعه
فوجیموری و همکاران ( )2012در بین نقاط زلزلهزده
ژاپن ،میزان زایمان سزارین  %21/2بود که در مناطق
مختلف این کشور متفاوت بود ( .)2اگرچه در مطالعه
ماریک و همکاران ( )2010میزان سزارین تکراری در
زمان بروز فاجعه استرسزای بمباران ناشی از جنگ
کاهش یافته بود ( .)22همچنین در مطالعه ساندرز و
همکاران ( ،)2006میزان کل زایمان سزارین در زمان
جنگ در بوسنی و هرزگووین بهطور قابل توجهی کاهش
یافته بود و پس از جنگ این میزان به  %9/48افزایش
یافته بود (میزان زایمان سزارین قبل از جنگ و در زمان
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جنگ بهترتیب  %7/65و  %5/98گزارش شده بود) (.)23
اگرچه باید این نکته را مدنظر قرار داد که در سرتاسر
جهان ،میزان زایمان سزارین رو به افزایش بوده است
( .)24در مقالهای به کاهش میزان سزارین در زمان
جنگ اشاره شده بود ( .)25نتایج مطالعه باروس و
همکاران ( )2006در زمان بمباران یوگسالوی در سال
 ،1999نشاندهنده کاهش تعداد زایمان سزارین تکراری
و افزایش تعداد زایمان واژینال بعد از سزارین بود (.)26
شایان ذکر است که علت برخی سزارینها ،دکولمان و
جفت سرراهی است که انجام سزارین را غیرقابل اجتناب
میکند.
از دیگر نتایج این مطالعه ،افزایش خونریزی پس از
زایمان بود که در گروه سال  ،1396خونریزی پس از
زایمان بهطور معنیداری بیشتر بود .در مطالعه نایت و
همکاران ( ،)2009میزان خونریزی بعد از زایمان در زنان
تحت زلزله افزایش نداشت ( .)27در مطالعه هایاشی و
همکاران ( )2016نیز میزان خونریزی بعد از زایمان زنان
زلزلهدیده تفاوت آماری معنیداری مشاهده نشد (.)12
افزایش خونریزی بعد از زایمان در بالیای طبیعی،
مسئلهای چالشبرانگیز است .عوامل بسیاری در این
پدیده نقش دارند .شاید یکی از مهمترین آنها ،سابقه
آتونی در زایمان قبلی باشد که متأسفانه در پروندههای
بیماران ثبت نشده بود .در مطالعه ژو و همکاران ()2010
بین استرس درک شده و خونریزی زمان زایمان ارتباط
معنیداری مشاهده نشد که این مورد نیز با نتایج مطالعه
حاضر مغایرت داشت .اگرچه در این مطالعه بین لکهبینی
و خونریزی قبل از زایمان و استرس درک شده مادر در
طول بارداری ارتباط معنیداری وجود داشت ( .)28آیا
میتوان خونریزی بعد از زایمان را با عواطف مادر مرتبط
دانست؟ شاید بهعلت استرس پس از حادثه ،مادر قادر به
مراقبت از خود نبوده و این مسئله مغفول واقع شده
است .در این بررسی بهعلت وقوع یک حادثه غیرمنتظره
شدید ،ممکن است تعداد مراقبین سالمت نیز کمتر بوده
و استرس ناشی از آن مساعد کننده افزایش خونریزی
بعد از زایمان شود.
در این مطالعه ،میزان فشارخون حاملگی در زنان زلزله
دیده بیشتر بود .اگرچه در مطالعه هایاشی و همکاران

 زینب رضایی و همكاران

مطالعه کنستون و همکاران ( ،)2013میزان سقط
 %17/11گزارش شد که بیشتر از زمان قبل از زلزله بود
( .)31بر اساس نتایج مشاهده شده در این مطالعه ،میزان
عوارض مادری و جنینی در هنگام بروز زلزله افزوده
میشود ،لذا اهمیت توجه به شاخصهای سالمت مادر و
نوزاد در مادران باردار در مناطقی که مستعد سوانح
طبیعی مانند سیل و زلزله یا انسانی مانند جنگ هستند،
ضرورت دارد .انجام مراقبتهای بارداری استاندارد،
استفاده از نیروهای با تحصیالت آکادمیک ،دسترسی
مادران به مراکز بهداشتی و وجود زیرساختهای
بهداشتی در سرزمینهای فوق الزامی است.
از محدودیتهای مشاهده شده در این مطالعه ،اعزام
مادران باردار از مناطق زلزلهزده به بیمارستانهای سایر
مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بود
که دسترسی به پرونده آنان میسر نبود .از نقاط قوت این
مطالعه ،بررسی عوارض مادری در مناطق زلزلهزده
کرمانشاه بود که تحقیقاتی در این زمینه مشاهده نشد.

( )2016افزایش معناداری در شیوع عوارض مادری مانند
بیماریهای تنفسی ،اختالالت روانی و کاهش مایع
آمنیوتیک در زنان زلزلهدیده باردار مشاهده شده بود ،اما
از افزایش فشارخون بارداری بهطور مستقیم نام برده
نشده بود ( .)12در مطالعه ابارا و همکاران ( )2018بر
روی بررسی هایپرتانسیون مادران باردار در مناطق
زلزلهزده ،وضعیت هایپرتانسیون در مادران زلزلهزده و
گروه شاهد ،اختالف آماری معناداری نداشت ( ،)18که
این مورد با نتایج ارزیابی اخیر متفاوت بود که بهدلیل
اختالف در روشهای استفاده شده در دو مطالعه بوده
است .برخی مطالعات تجربی حاکی از آن است که
وقایعی که منجر به درد یا ناراحتی و استرسهای
روانشناختی میشوند ،میتوانند سبب تغییر فشارخون،
تعداد ضربان قلب و افزایش ترشح هورمون کورتیزول در
واکنش به استرس شوند ( ،)29اما آیا چنین مکانیسمی
هم در زنان باردار تحت استرس رخ میدهد؟ بهنظر
میرسد این موضوع نیازمند تحقیقات بیشتر است.
در این مطالعه ،میزان سقط در گروه زنان آسیبدیده از
زلزله بیشتر بود .در مطالعه کاتانوال و همکاران ()2013
نیز میزان سقط خودبهخودی را پس از یک حادثه
استرسزا گزارش نمودند ( .)30در مطالعه یوشیدا کومایا
و همکاران ( )2015نیز میزان سقط خودبهخودی در
زنانی که در زلزله فوکوشیمای ژاپن صدمه دیده بودند،
بیشتر بود .اغلب زنان فوق دچار افسردگی شده بودند
( .)15آنها معترفند که سقط و مردهزایی با سالمت روانی
زنان ارتباط دارد .زنانی که دچار سقط شدهاند ،بهوضوح
در معرض اختالالت روانی قرار دارند ،هرچند همه زنان با
اختالالت روانی جنین خود را سقط نمیکنند ( .)15در

نتیجهگیری
حوادث طبیعی مانند زلزله میتوانند باعث افزایش
عوارض مادری زایمان شوند ،لذا تمهیدات الزم و
مراقبتهای بهداشتی در زمان وقوع بالیای طبیعی باید
افزایش یابد.
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بدینوسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی که امکان این تحقیق را فراهم
کردند ،تشکر و قدردانی میشود.
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