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 پوست 3999

در دوره پس از  هاناش نیبا روش توز یچشم نیبه روش تخم یزیخونر زانیمقایسه تخمین م"
 "ماما توسط  مانیزا

 یگلمکان دیناه نژاد*, یخالقخوشه گان(: ) سندهینو
 شابوریدانشگاه آزاد ن یعلم ئتیعضو هسازمان: 

 khoosheh7@yahoo.com پست الکترونیکی:
 

خونریزی پس از زایمان از علل عمده مرگ و میر و عوارض مادری در جهان است و بیشتر مرگهای ناشی از آن، به علت تاأخیر در : مقدمه

که باا  شودمیروش سنجش خونریزی پس از زایمان محسوب  ترینرایج. تخمین چشمی استبودهتشخیص و عدم اداره مناسب خونریزی 

 .العه ارزیابی صحت تخمین چشمی و مقایسه آن با یک روش گراویمتریک )توزین شانها( استخطای زیادی همراه است. هدف این مط

 -28زن در حال زایمان در بیمارستان ام البنین مشهد در ساال  008این مطالعه از نوع توصیفی و مقطعی بوده که بر روی روش تحقیق: 

ن چشمی، میزان خونریزی توساط ماماا در فاصاله یاک سااعت و دو انجام شد. بعد از کامل شدن مرحله سوم زایمان، جهت تخمی 0320

ساعت پس از زایمان تخمین زده می شد و جهت تخمین خونریزی با استفاده از روش توزین شانها، شانهای پهن شده زیر بیمار یک ساعت 

قبل و بعد از استفاده به دقات تاوزین مای گردیاد و  مورداستفادهو دو ساعت پس از زایمان تعویض شده و توزین می گردید. تمام وسایل 

 ی tآماری توصیفی و آزمون پاارامتری،  هایآزمونو  spssافزار نرمآماری با استفاده از  وتحلیلتجزیهسپس در فرم مربوطه ثبت می شد. 

 .وابسته انجام شد

با روش تخمین چشمی خونریزی در ساعات اول و دوم پاس از بررسیها نشان دادند که برآورد میزان خونریزی با روش توزین شانها نتایج: 

 828/06سی سی و توزین شاانها  26/36 ± 382/08زایمان تفاوت دارد که این تفاوت در ساعت اول مشهود تر بود )تخمین چشمی شانها 

سی سای و تاوزین شاانها  06/86 ± 168/6و تخمین چشمی  111/1 داریمعنیسی سی در ساعت اول پس از زایمان با سطح  68/68 ±

(. نتایج بیانگر این مطلب هساتند کاه هار چاه 111/1معادل  داریمعنیسی سی در ساعت دوم پس از زایمان، با سطح  86/31 ± 632/8

 .یابدمیحجم خونریزی بیشتر باشد، خطای کم تخمینی در روش تخمین چشمی افزایش 

روش بودن، دارای بیشترین خطای محاسباتی اسات. از طرفای روش تاوزین  ترینرایجروش تخمین چشمی به رغم : گیرینتیجهبحث و 

شانها با توجه به نداشتن هزینه زیاد یک روش قابل اعتماد جهت تخمین خونریزی پس از زایمان اسات و باه هماین علات اساتفاده از آن 

 .گرددمیتوصیه 

. مامایچشم نیشان، تخم نیتوز مان،یپس از زا یزیونرخ کلمات کلیدی:
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