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 پوست 3303

 نیسزار یبعد از عمل جراح ینخاع یحسیبو  یعموم یهوشیبعوارض  سهیمقا
 یا دهیتول درضایحم، انیفرشته زمان، یناظم نیحس دیس، یآرش حمزه ا مطلق قوچان*, این یآرزو داورگان(: ) سندهینو

 گناباد یدانشگاه علوم پزشکسازمان: 
 a.davarinia@yahoo.com پست الکترونیکی:

 
بی حسای  هایروشسزارین قبلی، زایمان سخت، زجار جنینی و نمایش بریچ و با  ازجملهعمل جراحی سزارین به دالئل مختلفی : مقدمه

مقایسه عوارض بی حسی نخاعی و بیهوشی عمومی و ارائه راهکار برای انتخاب  با هدف. این مطالعه شودمینخاعی و بیهوشی عمومی انجام 

 .روش بیهوشی آگاهانه در خانم های باردار کاندید عمل جراحی سزارین انجام شد

بهمان  88باه بیمارساتان  کننادهمراجعهباردار کاندیاد عمال جراحای سازارین  نفر از خانم های 088این مطالعه بر روی روش تحقیق: 

انتخاب آسان تا رسایدن باه حجام نموناه تعیاین شاده انتخااب  صورتبه موردنیازانجام شد. نمونه های  0321شهرستان گناباد در سال 

ای که شامل مشخصات دموگرافیک، اطالعااتی دربااره ساابقه قبلای بیهوشای و ناوع آن، روش  نامهپرسشبا  موردنظری هادادهگردیدند. 

بر انتخاب روش بیهوشی بود، توساط پرسشاگر تعلایم دیاده شاده  مؤثربیهوشی انتخابی فعلی و دالیل انتخاب یا رد آن و منابع اطالعاتی 

مستقل برای مقایسه متغیرهاای  T-testآماری  هایروشو  SPSSآماری  افزارنرم 81از نسخه  هاداده وتحلیلتجزیهشد. برای  آوریجمع

 معنا داری آماری در نظر گرفته شد. عنوانبه P<0/05کمی در دو گروه و از آزمون کای اسکوئر برای بررسی دو متغیر کیفی استفاده شد. 

و خانم های بارداری که  6/31 ± 26/6کردند میانگین و انحراف معیار سنی خانم های بارداری که روش بیهوشی عمومی را انتخاب نتایج: 

 22( خانم های باردار روش بیهوشای عماومی و %6/20نفر ) 63بود. در این مطالعه  82/31 ± 68/6روش بیحسی نخاعی را انتخاب کردند 

میان بروز گلو درد، سر درد، بازگشت سریع درد بعد از  کردند.ار بی حسی نخاعی را برای سزارین خود انتخاب ( خانم های بارد%8/68نفر )

خانم های بااردار از روش بیهوشای انتخاابی خاود  6/65% .(P<0/05وجود داشت ) داریمعنیعمل با نوع روش بیهوشی ارتباط آماری 

خانم هاایی کاه روش بیحسای  %0/38یی که روش بیهوشی عمومی را انتخاب کردند و خانم ها %8/2رضایت زیاد داشتند. در این پژوهش 

 نخاعی را برای سزارین فعلی خود انتخاب کردند قبل از عمل جراحی سزارین با پزشک متخصص بیهوشی در این مورد مشورت کرده بودند.

توصیه متخصص بیهوشی و انتخاب روش بیهوشی وجود داشات نتایج مطالعه حاضر نشان داد ارتباط مستقیمی بین : گیرینتیجهبحث و 

(P=0/02 بنابراین دادن اطالعات توسط متخصص بیهوشی به خانم های باردار که باعث انتخاب آگاهانه و مناساب تار روش بیهوشای و .)

 یک راهکار در جهت ارتقاء خدمات پرستاری توصیه گردد. عنوانبه تواندمی، شودمیکاهش عوارض 

یعموم یهوشیب ،ینخاع یحسیب ن،یسزار یجراح کلمات کلیدی:
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