Archive of SID

بررسی عوامل موثر بر درد زایمان  :مهالعه مروری
صغری خانی ،۰ربابه

پتکی۳

-۰عضو هیئت علمی گروه بهداشت باروری ،دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران.
-۳دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامائی،دانشگاه علوم پزشکی مازندران و عضو کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستتاری مامتائی نستیبه ،دانشتگاه علتوم
پزشکی مازندران  ،ساری ،ایرانrpotki @ yahoo.com .

مقدمه و هد  :بارداری و زایمان بعنوان مهمترین تجربه و حیاتی ترین بحران های زندگی یک زن محسوب می شود .درد زایمان نیز از
جمله شدیدترین دردهایی است که زنان در طی زندگی خود تجربه می کنند .این مطالعه با هدف شناسایی عوامتل متوثر بتر درد زایمتان و
کمک به تامین سالمت مادر و نوزاد انجام شده است.
روش کار :جستجو در بانکهای اطالعاتی اینترنتی از جمله  PubMed, Elsevier, Google Scholarو  SIDاز ستال  ۳۳۳۳تتا
 ۳۳۰۳انجام شد .جستجوی دستی نیز جهت استخراج مقاالت بیشتر صورت گرفت.
نتایج :عوامل موثر بر درد زایمان را می توان در  ۳طبقه ی :متغیرهای دموگرافیک (سن ،تحصیالت) ،متغیرهای روحی -روانی (شخصیت،
تجربه قبلی درد ،تصور بدنی ،اضطراب ،خواسته یا ناخواسته بودن حاملگی ،سابقه سقط) ،متغیر های طبی ( وزن نوزاد ،تعتداد زایمتان ،نتوع
زایمان ،زایمان ابزاری ،سابقه دیسمنوره ،طول مدت مرحله اول و دوم لیبر) و متغیر های فرهنگی -اجتماعی ( مذه  ،نژاد محیط ،شناخت و
آگاهی) دسته بندی کرد .
نتیجه گیری :از آنجاییکه درد زایمان در زنان متفاوت و پیچیده و با توجه به وبژگیهای فردی ،خانوادگی ،اجتمتاعی ،فرهنگتی و متذهبی
شان ،کامال منحصر بفرد و ذهنی می باشد و داشتن یک تجربه دردناک و منفی ،کیفیت زندگی مادر و نوزاد را تحت تاثیر قرار می دهد ،لذا
شناسایی این عوامل توسط ماماهای مشاور جهت حمایت روحی و عاطفی ،به حداقل رساندن اثرات منفی آن و تامین سالمت مادر و نتوزاد
ضروری بنظر می رسد.
کلمات کلیدی :درد زایمان ،درک درد ،عوامل مرتبط
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