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 پوست 3339

دوران  یهامراقبت یط یحاملگ ابتیبا د یسه ماهه اول باردار نیرابطه غلظت هموگلوب یبرس
 یباردار

 ییمنصور رضا، پور دریسوسن ح *,یشهال قارلقگان(: ) سندهینو
 کرمانشاه یعلوم پزشکدانشگاه سازمان: 

 narin_msh@yahoo.com پست الکترونیکی:
 

. افازایش شوندمیدرصد حاملگی ها با دیابت عارضه دار  06تا  0دیابت حاملگی شایع ترین عارضه متابولیک حاملگی است. تقریباً : مقدمه

صحیح دیابت حاملگی  هروتین بهداشتی این دوران شده و ادار یهامراقبتطی  هنگام زودمنجر به تشخیص  کیفیت خدمات دوران بارداری

تعیاین رابطاه غلظات  هادف باامطالعاه  این عوارض پریناتال، نوزادی و مشکالت بلند مدت دوران کودکی را کاهش دهد. اهداف: تواندمی

یاک ارتقااء دهناده کیفیات  عنوانبهیک پیشگو کننده ابتال به دیابت طی و  عنوانبهی اول بارداری با دیابت حاملگی هموگلوبین سه ماهه

 .جلوگیری از عوارض ناخواسته مادری و جنینی درشهر کرمانشاه انجام شد منظوربهدوران بارداری  یهامراقبت

زن بااردار  36و همزمان باا آن،  (گروه مورد)زن باردار با تشخیص قطعی دیابت بارداری  36شاهدی در  مورد یمطالعهاین روش تحقیق: 

  روتین بارداری، مراجعاه کارده بودناد، انجاام شاد. یهامراقبتهای هگروه شاهد( که به مرکز تحقیقات غدد کرمانشاه و درمانگاغیرمبتال )

سن، تعداد سقط و تعداد زایمان با یکدیگر همسان  نظر ازدر دسترس بود. دو گروه  صورتبه گیرینمونه، مصاحبه و هادادهروش گردآوری 

 شدند.

( بود. آزماون 83/00شاهد )( در گروه مورد بیشتر از گروه 68/08میزان هموگلوبین ) دموگرافیک در دو گروه مشابه بود. هایویژگینتایج: 

برابار نسابت باه گاروه  82/3زنان در گروه ماورد (. P˂ 110/1داد )میزان هموگلوبین در دو گروه نشان  بین را داریمعنیآماری اختالف 

 (.262/0-808/2)و دامنه %22، بافاصله اطمینان ( ˭182/3OR) شاهد شانس ابتال به دیابت بارداری را دارند.

 بر اساس نتایج حاصل از مطالعه همو گلوبین باالی مادر عامل خطر ابتالی به دیابات حااملگی اسات. باا توجاه باه :گیرینتیجهبحث و 

زناان در  عنوانباهی اول باارداری که زنان دارای هموگلوبین باال درسه ماهاه شودمیتوصیه  حفظ سالمت مادران و نوزادان اهمیت ارتقا و

جهات آناان بار  ی به مادران غرباالگری انتخاابیآموزش -افزایش کیفیت ارائه خدمات بالینی  منظور به معرض خطر در نظر گرفته شوند و

کنترل بیماری و بررسی سالمت جنین صورت گیرد  درزمینهاساس عامل خطرساز انجام گردیده و متعاقب تشخیص به موقع، اقدامات الزم 

 کند پیشگیری به عمل آید.را به مخاطره انداخته و دچار مشکل می هاآنتا از عوارض وخیمی که زندگی 

یدوران باردار یهامراقبت ن،یهموگلوب ،یباردار ابتید کلمات کلیدی:
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