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و مامايي- نشريه علمي  پژوهشي دانشكده پرستاري
و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي  دانشگاه علوم پزشكي

47تا42، صفحات 1390 پائيز،74، شماره21 دوره
د  29/7/1388: تاريخ پذيرش7/4/1388: ريافتتاريخ

 بررسي وضعيت استفاده از سونوگرافي در مراقبتهاي دوران بارداري

2* دكتر مهناز خطيبان،1گيتا سنگستاني

و كودك هيئت علمي گروه مامايي، عضو موسس مركز تحقيقات مراقبت.1 و مامايي(هاي مادر  پزشكي همدان،، دانشگاه علومRCCMC) پرستاري
 همدان، ايران

و كودك استاديار، گروه پرستاري داخلي جراحي، عضو مركز تحقيقات مراقبت.2 و مامايي(هاي مادر ، دانشگاه علوم پزشـكي RCCMC) پرستاري
 همدان، همدان، ايران

 چكيده
و هدف به منظورل قرار گرفته است لذا مطالعه حاضر هاي دوران بارداري مورد سوا امروزه انجام روتين سونوگرافي در مراقبت:زمينه

. انجام گرفتهاي دوران بارداري بررسي وضعيت استفاده از سونوگرافي در مراقبت
و روش ها هاي شهر همدان تشكيلي توصيفي حاضر، جامعه پژوهش را كليه مادران مراجعه كننده به زايشگاهدر مطالعه:مواد

 بدين ترتيب.گيري در دسترس براساس معيارهاي ورود انتخاب گرديدند نمونهبه صورتپژوهش هاي دادند كه از بين آنان، نمونه مي
و مشاهده زايمان گردآوري 380جهت» برگ ثبت اطالعات«نياز توسط ابزار پژوهش هاي موردداده  مادر با مصاحبه، بررسي مستندات
. شد
هاي سو درصد بارداري7/98در:افته ميها حداقل يك بار  بار61/2هاي درخواست شده گيرد كه ميانگين سونوگرافي نوگرافي انجام

سه علت عمده سونوگرافي در بارداري،. درصد از مادران بوده است08/0 بار براي8 بيشترين ميزان درخواست سونوگرافي. باشد مي
تع) درصد14/33(، پيگيري عارضه دوران بارداري)درصد3/53(ناتال هاي پره تست روتين در مراقبت ينيو درخواست مادر به منظور

در8. باشدمي) درصد56/13(جنسيت جنين درصد از كل موارد درخواست شده به داليل مختلفي از جمله احساس مادر يا نگراني او
مي.مورد نتايج نامطلوب انجام نشده است كه آخرين يافته مهم اين پژوهش نشان سي حداقل با يك درصد از زنان مورد برر4/68دهد

.اند درگير بوده) درصد3/47(ها عارضه دراين دوران نظير پارگي زودرس پرده
بر اساس يافته هاي پژوهش حاضر در مورد استفاده روز افزون از تكنولوژي اولتراسوند در جهـان جهـت ارتقـاي كيفيـت:نتيجه گيري

.سونوگرافي در برنامه مراقبت از مادران باردار تدوين گرددمراقبت هاي دوران بارداري ضروري است كه راهكار مناسبي جهت 
 سونوگرافي، مراقبت، بارداري:كليد واژه ها

 مقدمه1
درءانجام سونوگرافي روتين در بارداري تقريبا يك جز  عمومي

و Garsia(هاي دوران بارداري در جهـان اسـتي مراقبت بسته
ــ) 2006( Brezinka). 2002همكــاران، ي دارد كــه از اظهــار م

اولين بار شروع به استفاده از اولتراسوند Ian Donaldكه زماني
و مامايي كرد تا به امروز حدود  طي40در زنان و  سال گذشته

دانشگاه علوم پزشكي همدان، همدان،:نويسنده مسئول مكاتبات*
 دكتر مهناز خطيبان، ايران

 m-khatiban@umsha.ac.ir:آدرس نامه الكترونيك

عنـوان يـك تكنولـوژي غالـب در اقـدامات سال گذشته به 20
و مامايي درآمده است  امروزه استفاده از اولتراسوند. روزانه زنان

گري يا يك تست تشخيصي نيز توصيه ار غربال عنوان يك ابز به
ــي ــود م ــاران،Lalor(ش  Wibbe & Adams). 2007و همك

هم استفاده از تصاوير سونوگرافي را براي ايجاد تغييـر) 2009(
. اند در احساس مادر وانصراف از سقط القايي موثر دانسته

و درمان مسائل دوران پره ناتال كاربرد اولتراسوند در تشخيص
هاي كلينيكي بـراي اوان دارد به طوري كه عموما درخواست فر

انجــام ســونوگرافي مــواردي ماننــد تاييــد حــاملگي، تــشخيص 
گي چندقلو، تخمين سن حاملگي، تعيين محل قرارگيـريلحام

پژوهشيپژوهشيمقالهمقاله
(Original Article) 
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و مامايي 43.../ وضعيت استفاده از بررسي نشريه دانشكده پرستاري

و،جفت  كنترل سالمت جنين، ارزيـابي محـل اسـكار سـزارين
گيـرد هـاي بعـد از زايمـان را در برمـي بررسي علت خـونريزي

)Ijaiya ،؛ 2002و همكـــــارانLalor 2007و همكـــــاران .(
همچنين بسياري از موارد انجـام كاريوتايـپ منـوط بـه وجـود 

و همكــاران، Beke(يافتــه هــاي مثبــت در ســونوگرافي اســت 
توان با اسـتفاده از اولتراسـوند شايان ذكر است كه مي ). 2005

 نظير محـل خـالي كليـه نيـز اطالعـات ناهنجاريهاييدر مورد 
).2005و همكاران، Chow(كافي بدست آورد

رغم موارد مهم مزبـور جهـت انجـام سـونوگرافي در دوران علي
درد بارداري، برخي مطالعات نشان مي  هند كه بهبـود صـريحي

و مير پري ناتال ديده نمي  شود، بدين لحاظ امروزه ميزان مرگ
و انجام روتين سونوگرافي در اين دوران مورد سو  ال درخواست

).2007و همكاران، Lalor(قرار گرفته است 
دهند به غير از زناني كه در مناطق روستايي مطالعات نشان مي

درو كشورهاي توسعه نيافته زندگي مي  كننـد بـه نـدرت زنـي
شـود كـه حـداقل يـك سـونوگرافي در دوران جهان پيـدا مـي 

و بسياري از زنان   بار يا حتـي بيـشتر10بارداري نداشته باشد
ي اين اما آيا همه ). Brezinka،2006(اسكن سونوگرافي دارند

و به موقـع هـستند؟ مـا مـي تـوانيم مـوارد سونوگرافي ها الزم
مصرف بي شـمار ديگـري از اولتراسـوند در بـارداري را مطـرح 
و همچنين مقاالت متعدد ديگري نيز وجود دارند كـه در  كنيم

ف  قط مقاالت كمـي مورد فوايد اين روش صحبت مي كنند، اما
هستند كه به جنبـه هـاي ديگـر اسـتفاده از سـونوگرافي مـي 

. پردازند
در با توجه به اين كه صاحب نظـران اسـتفاده از سـونوگرافي را

و همكاران، Cunningham(بارداري كم خطر توصيه نكرده اند 
در) 2005 و در عين حال براساس برنامه كشوري مادري ايمن

به عنوان روتين بارداري توصيه شـده دو بار ايران، اين امر تنها
ــت، وزارت بهداشــت(اســت  و جمعي ــانواده ــر ســالمت خ دفت
 در اين مقاله ما مي خواهيم نگاه جديدي به اين مقوله،)1385

را. داشته باشيم به عبارت ديگر زمان آن رسيده كه توجه خود
به بخش ديگر موضوع معطوف كنـيم چيـزي شـبيه بـه آنچـه 

Bashourآنــان. در ســوريه انجــام دادنــد) 2005( همكــارانو
دريافتند كه ميـزان بـاالي اسـتفاده از ايـن تكنولـوژي نگـران 

و توصيه كرده  اند كه در برنامه مراقبت مادران بايد كننده است
آنان به اين نكته نيز اشاره كرده اند كه خيلي. تجديد نظر شود 

ن  يست بلكه فقط اتالف مواقع استفاده از اولتراسوند حقيقتا نياز
و پول بيمار است .وقت

و اين در مجموع، به دليل هزينه نسبتا باالي انجام سونوگرافي
عارضـه كه هنوز برخي منابع علمي قضاوت قطعي در مورد بـي 

و نيـز بـه دليـل بودن سونوگرافي رابه آينده موكول كـرده  انـد
و بـه تبـع  كمك شايان توجه سونوگرافي در تشخيص زودرس

مان مناسب در دوران پره ناتال، الزم است اسـتفاده از آن بـا در
و ديد وسيعتري انجام گردد  بدين لحـاظ، انجـام بررسـي. دقت

صيف چگونگي استفاده از سـونوگرافي در حاضر كه هدف آن تو 
مي دوران بارداري در جامعه .باشد، ضروري به نظر رسيدي ما

و روش ها  مواد
باشـد كـه در سـال توصـيفي مـيي پژوهش حاضر يك مطالعه

)محـيط پـژوهش(هـاي شـهر همـدان در كليه زايشگاه 1386
جامعه پژوهش را كليه مادران باردار مراجعه كننـده. انجام شد

مي به اين مراكز  دادند كه نمونه ها از بين آنها به روش تشكيل
معيـار ورود شــامل. گيـري در دسـترس انتخـاب شـدند نمونـه 

ا  و معيار خـروج مراجعه به منظور نجام زايمان يا ختم حاملگي
شامل عدم امكان تكميل اطالعـات بـه هـر دليـل ماننـد عـدم 
و يا در دسترس نبـودن مـستندات الزم  و همكاري مادر تمايل

تعداد نمونه توسط فرمول زير بـا ضـريب اطمينـان. بوده است 
 نفـر محاسـبه گرديـد كـه بـا احتمـال 346درصد به تعداد 95
. نمونه افزايش يافت380 به درصد ريزش10

عنـوان گـروه نمونـه در ايـن پـژوهش نفر به 380بدين ترتيب
.شركت داده شدند

تـشكيل»ي ثبـت اطالعـات برگـه«ابزار گـردآوري داده هـا را
اعتبار ابزار پـژوهش توسـط. داد كه ساخت پژوهشگران بود مي

و صـاحبنظران  و متـون علمـي اعـضا هيئـت(مطالعات منـابع
و سونولوژيـست هـا،مي مامـايي عل تاييـد) متخصـصين زنـان

تكميل ابـزار توسـط يكـي از مجريـان طـرح از طريـق. گرديد
و مـستندات آن، برگـه  مصاحبه با بيمار، بررسي پرونده هاي او
و ارزيابي سرانجام  و همچنين مشاهده هاي گزارش سونوگرافي

هشگر به منظور رعايت اصول اخالقي، پژو. زايمان صورت گرفت 
و قانوني رسما به زايشگاه  هاي مربوط پس از طي مراحل اداري

و قبل از تكميـل هـر پرسـشنامه رضـايت مـادر را  معرفي شده
در نهايت اطالعات به دست آمده اسـتخراج. نموده است كسب 

و11و توسط نرم افزار اس پـي اس اس نـسخه   مـورد تجزيـه
.تحليل آماري قرار گرفت

هاي  افته
دهد كه افراد مورد مطالعه داراي مشخـصات نشان مي يافته ها
:زير بودند

2
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و همكارانگيتا سنگستان 1390پائيز،74، شماره21دوره/ 44  ...ي

)±1/1(، ميانگين تعداد حاملگي5/26)±37/6(ميانگين سني
، ميـانگين تعـداد25/0)±55/0(، ميانگين تعداد سـقط16/2

و ميـانگين.8/1)±41/0(زايمان  مجموع ميانگين تعداد سقط
ا .ست زايمان از ميانگين تعداد حاملگي كمتر

خانـه دار، بـا تحـصيالت ابتـدايي)درصـد8/95(اكثر مـادران
در همين مقطع) درصد5/35(و داراي همسراني) درصد4/42(

)±45/78(ميانگين درآمـد خـانوادگي آنهـا. بوده اند تحصيلي
. هزار تومان بود248/201

و بـا) درصد1/77( در اكثر افراد مورد مطالعه، بارداري خواسته
5/50بوده اسـت كـه) درصد8/76( هفته36-40سن حاملگي

از مهمتـرين. درصد آنها در گروه حاملگي پر خطر قرار داشتند
ه توان به مواردي ماننـد پـر علل پر خطر بودن حاملگي آنان مي 

و اكالمپسي از،)درصد3/13( اكالمپسي  سـال18 سـن كمتـر
ــد2/11( ــاالي)درص ــن ب ــال35، س ــد7/10( س ــاره) درص اش

 نفر از مادران شكاياتي در حاملگي اخيـر 193.)1جدول(نمود
،)درصـد26/36(خود داشتند كه بارزترين آنها عفونـت ادراري

و پا بـوده) درصـد4/11(و لكه بيني) درصد54/15(ادم دست
.است

و نسبي فراوانعي توز:1ه جدول شمار هاي مطلق و علل مربوط پژوهش برحسبي واحد  نوع حاملگي اخير

 جمع كل فراواني نسبي فراواني مطلق نوع حاملگي
)درصد5/50(5/50192 192 كم خطر

212/11 سال18سن كمتر از
207/10 سال35سن باالي

137 حاملگي قبلاز سال3فاصله كمتر از
و اكالمپسي 253/13 پره اكالمپسي

62/3 پلي هيدر امينوس
و بيشتربا4سابقه 137ر حاملگي

ي ناسازگاري خوني 77/3 سابقه
21/1 سابقه مرده زايي
77/3 تهديد به سقط

42/2ي زايمان پره ترم سابقه
137 خونريزي
166/8 آنمي

171/9 دو قلويي
165/8 اليگوهيدرامينوس

 پر خطر

77/3 ساير موارد

)درصد5/49(188

)درصد100(380 جمع كل

7/98گر آن است كه تقريبا افته ها در اين پژوهش بياني
به. درصد از بارداري ها به وسيله سونوگرافي كنترل شده اند

 درصد از بارداري ها حداقل يك بار7/98عبارت ديگر در
بيشترين ميزان درخواست. گيرد سونوگرافي انجام مي
از08/0 بار بوده كه براي8سونوگرافي در بارداري   درصد

).2جدول(بيماران درخواست شده است

و نسبي فراوانعيتوز:2جدول هاي مطلق  ميزان پژوهش برحسبي واحد
و انجام سونوگرافي  درخواست

 جمع كل فراواني نسبي فراواني مطلق درخواست
)درصد3/1(53/15 خير

5/55 208 بار2-1
2/35 132 بار4-3
285/7 بار6-5

 بلي

79/1 بار8-7

)درصد7/98(375

)درصد100(380 جمع كل

ميانگين تعداد سونوگرافي هاي درخواست شده در بارداري هـا
مي)82/1±(61/2 در اين پژوهش مشخص شد بيش. باشد بار

ــده  ــام شــ ــاي انجــ ــونوگرافي هــ ــي از ســ روتين،از نيمــ
پس از آن بـه ترتيـب، تعيـين. بوده است) درصد3/53(بارداري
و مـــشكالت مربـــوط بـــه مـــادر)درصـــد56/13(تجنـــسي
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و مامايي 45.../ وضعيت استفاده از بررسي نشريه دانشكده پرستاري

بيشترين علل درخواست سونوگرافي را تشكيل) درصد27/12(
).3جدول(داده اند
و نسبي واحدهاي مورد پژوهش:3 جدول توزيع فراواني مطلق

 برحسب علت درخواست سونوگرافي هاي انجام شده در بارداري

 درصد تعداد علت
3/53 495 روتين بارداري

27/12 114 الت مادر مشك
7507/8 مشكالت مربوط به جنين

56/13 126 تعيين جنسيت
6156/6 پيگيري سونوي قبلي

و خانواده(ساير موارد 24/6 58)نگراني مادر

 100 929 جمع كل

 درصد از افراد در حين يـا پـس از زايمـان4/68طبق يافته ها
شترين مـورد در بـين ايـن مـوارد بيـ. دچار عارضـه شـده انـد

هاي جنينـي بـوده مربوط به پارگي زودرس پرده) درصد3/47(
در6/31در. است  درصد از بارداري ها نيز هيچ گونه عارضه اي

. مادر ايجاد نشده است
5/65( بيـشتر نـوزادان متولـد شـده شايان ذكر اسـت كـه در

و در بقيـه نـوزادان) درصد هيچ گونه عارضه اي وجود نداشـت
ــسترس  ــامل ديـ ــده شـ ــاد شـ ــوارض ايجـ ــرين عـ ــايع تـ شـ

و) درصـــد8/16(پگـــار پـــايينآ،)درصـــد9/22(تنفـــسي
. بود) درصد4/11(زودرسي

مي يافته دهد كه علي رغم درخواست پزشك يا ماماي ها نشان
 درصد بارداري ها، يـك يـا8ن پره ناتال در كنترل كننده دورا 

چند سونوگرافي به داليـل مختلـف انجـام نـشده اسـت كـه از
عـدم تـوان بـه احـساس مـادر در مـورد مهمترين علل آن مي 

.و مشكالت اقتصادي اشاره نمود)درصد3/32( ضرورت انجام

و نتيجه گيري  بحث
و انجام سونوگر پژوهش حاضرنتايج افي مبني بر درخواست

 با نتايج پژوهشي در امريكا،)درصد7/98(جهت اكثر مادران 
)Stephens & Monte falcon،2000(سوريه ،)Bashour و

) Gammeltoft & Nguyen،2007(و ويتنام)2005،همكاران
مياي كه نتايج بطوري. مشابهت دارد در پژوهش نشان دهد

و در ويتنام6/82درصد، در سوريه98امريكا  درصد 100 درصد
بارداريها با سونوگرافي كنترل ميشوند نيز حاكي از درصد 

مي باالي استفاده . باشد از سونوگرافي در دوران پره ناتال
Stephens & Monte falcon )2000 (عقيده دارند كه اين

ميزان باالي استفاده، نشان دهنده آن است كه برخي مادران 
ي مراقبتي دوران بستهانجام سونوگرافي را به عنوان بخشي از

ميپره و اين امر به نوبه خود ممكن است ناتال قلمداد كنند
پزشكان را وادار به افراط در تجويز سونوگرافي، بيش از نياز 

.طبي كند
Leithner اند كه اطالعات اذعان نموده) 2004(و همكاران

و يا تنش زا مي تواند اثرات منفي روحي رواني در زنان نادرست
و آن را يكي از مضرات استفاده مكرر يا غير  باردار ايجاد كند

از. اند ضروري از سونوگرافي دانسته در اين زمينه نتايج حاصل
دهد كه برخي از زنان باردار به علت بررسي حاضر نيز نشان مي

و عدم باور به اهميت آن،  نگراني از نتايج نامطلوب سونوگرافي
م اما، از انجام سونوگرافي علي رغم درخواست پزشك يا

و خودداري كرده و توجيه مادر اند، به همين لحاظ، مذاكره
. الزم است،روشن سازي ذهن او در اين موارد

هـاي پـژوهش همچنـين نـشان داد كـه ميـانگين انجـام يافته
بــوده كــه از بــين آنهــا)±82/1(61/2ســونوگرافي در ايــران 

مي3/53 باشد در حالي كـه در درصد به عنوان روتين بارداري
ايران انجام سونوگرافي روتين حداكثر دو بار در حين بـارداري 

و جمعيـت، وزارت(توصيه شده اسـت  دفتـر سـالمت خـانواده
ــت  ــز) 2007(،Gammeltoft & Nguyen). 1385بهداش ني

نتايج. استفاده بيش از حد از اولتراسونوگرافي را گزارش نمودند 
 زن باردار مراجعـه كننـده 400دري آنان نشان داد كه مطالعه

و مامـايي هـانوي بـين يـك تـا  اسـكن21به بيمارستان زنان
مي6/6سونوگرافي در هر بارداري با ميانگين كه بار انجام شود

 اسكن يا بيشتر در طي حـاملگي خـود10يك پنجم اين زنان 
از آنـان اظهـار نمـوده. داشتند انـد كـه اسـتفاده غيـر ضـروري

. نگران كننده استاولتراسوند 
از در پژوهش حاضر مـشخص شـد در جامعـه 66ي مـا بـيش

روتين بارداري هاي انجام شده تحت عنوان درصد از سونوگرافي
و يـا) درصـد3/53(به منظور تعيـين سـالمت جنـين وجفـت 

و تنهــا درصــد انـــدكي) درصــد56/13(تعيــين جنــسيت
بـه ها به دليـل مـشكالت مربـوط از درخواست) درصد27/12(

در ويتنام نيز، دو سوم زنان دليل اصلي خـود. باشد بارداري مي 
هـاي پـي در پـي را اطمينـان يـافتن از رشـد براي سونوگرافي 

، Gammeltoft & Nguyen(انـد طبيعـي جنـين عنـوان نمـوده 
نيـز) 2006( Oyelese & Smulian پژوهشيدر مقاله ). 2007

وگرافي تعيين آمده است كه يكي از مهمترين موارد كاربرد سون 
. وضعيت قرارگيري جفت است

در68طبق يافته هاي پژوهش حاضر بيش از درصد از مادران
حين يا پس از زايمان دچـار مـشكالتي ماننـد پـارگي زودرس 

و حـدود پرده و ختم حاملگي با سزارين بـوده انـد هاي جنيني
نيمي از آنـان طـي بـارداري در گـروه حـاملگي پرخطـر قـرار 
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درمط. داشتند العات متعدد در زمينـه اسـتفاده از سـونوگرافي
 & Kongnyuy(كــشورهاي مختلــف، از جملــه در انگلــستان 

Broek،2007 (ــاالت متحــده ــالكونوزاســتفن(و اي ، مونتــه ف
 نيز نشان مي دهد كه پژوهـشگران در ايـن مـورد كـه)2000

سونوگرافي نقش اساسي را در ارزيابي كلينيكي حـاملگي هـاي
ا مي كند، اتفاق نظر دارند اما در حاملگي هـاي كـم پرخطر ايف 

. خطر هنوز نقش سونوگرافي مورد بحث است
هاهاي پژوهش حاضر، حدود يك پنجم طبق يافته  سونوگرافي

و رفع با داليل غيرضروري از نظر علمي مانند تعيين جنسيت
مونته فالكونوزاستفن. نگراني مادر انجام گرديده است

اظ)2000( اند كه بيش از يك سوم مادران، هار داشته نيز
آنان. خواهند سونوگرافي را صرفاً جهت رفع نگراني خود مي

تاكيد دارند كه احتمال تولد نوزاد سالم در يك حاملگي كم 
از طرفي اطالعات. درصد برآورد شده است98/97خطر 

حاصل از مطالعه معمول اولتراسوند قبل از زايمان نشان مي 
ح ساسيت سونوگرافي براي پيگيري آنومالي هاي دهد كه

مي. درصد است35جنيني قبل از زايمان تنها  توان پيش پس
بيني كرد كه در يك حاملگي كم خطر، ميزان اطمينان ايجاد 
شده به وسيله سونوگرافي براي احتمال تولد يك نوزاد سالم، 

مي1كمتر از  بنابراين ارزش سونوگرافي. يابد درصد افزايش
اي ايجاد اطمينان در مادر در حاملگي هاي نرمال بيش از بر

. حد واقعي آن برآورد شده است
هاي توان اظهار نمود كه جهت رفع نگراني طبق موارد فوق، مي

و ماماها مي هايي ديگر مانند توانند از روش مادران، پزشكان
و نگراني و اطمينان گوش دادن به ابراز احساسات و آگاهي ها

ب ه آنان در جهت روند طبيعي رشد جنين استفاده دادن
كه. نمايند بيان) 2004(و همكاران Newnhamبه ويژه اين
در اند كه علي نموده رغم مطالعات وسيع در مورد اولتراسوند

دوران پره ناتال، هيچ گزارشي در زمينه عوارض سونوگرافي 

 اي را به منظور بررسي لذا آنان مطالعه. منتشر نشده است
و تكامل دوران اثرات احتمالي سونوگرافي هاي متعدد بر رشد

 Randomized( صورت آزمون تصادفي كنترل شده كودكي به

Controlled Trials(انجام دادند كه نتايج به دست آمده
حاكي از آن است كه انجام اولتراسوندهاي مكرر در بارداري 

گمنجر به . رديده است محدوديت قابل توجهي در رشد نوزادان
با توجه به موارد فوق در مي يابيم كه در حاملگي عادي
تقاضاي عمومي سونوگرافي با كارآيي عملي آن منطبق نيست 

ازو بعضي تصور مي كنند انجام سونوگرافي هاي مكرر، بخشي
. مراقبت هاي معمول پيش از حاملگي است

و توان آن در در مجموع، فوايد سونوگرافي در كنترل بارداري
به پيش بيني سالمت جنين را نمي توان كتمان كرد ولي نظر

و مسايل اقتصادي  عوارض احتمالي آن در رشد دوران نوزادي
در مواقع ريزي دقيق، استفاده از آن بايد تنها با برنامههمربوط

مي بدين لحاظ. صورت گيردضروري  ي شود كه برنامه پيشنهاد
و معموليهانجام سونوگرافي به صورت يك رو ي استاندارد

مي. مورد بازنگري قرار گيرد ي رسد كه ارايه همچنين به نظر
و- هاي الزم به پرسنل بهداشتي آموزش  درماني مرتبط، مادران
مي خانواده . تواند در اين راستا كمك كننده باشد آنان

با توجه به اين كه پژوهش حاضر در شهرستان همدان صورت
ب و گرفته، تعميم آن ه ساير نقاط كشور محدوديت داشته

. تري استمنوط به بررسي گسترده
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