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بررسی میزان حاملگی های پرخطردر زنان مراجعهکننده به بیمارستان شهید صدوقی یزد

نویسنده (گان) :معصومه شفیع زاده* ,نازیال نقشین ،نرگس السادات طباطبایی شجاع ،مژگان شب چراغی

سازمان :دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

پست الکترونیکیm.shafiezadeh@ymail.com :

مقدمه :با توجه به اهمیتی که سالمت مادران باردار برسالمت جامعه دارد ،این گروه همواره می بایست موردحمایت و آموزش قرارگرفته و
خدمات بهداشتی درمانی مناسب بر ای این گروه آسیب پاذیر ارائاه گاردد .شاناخت و تشاخیص حااملگی پرخطار میتواناد اولاین قادم
درپیشگیری از آسیب رساندن به سالمت مادر باشد ،عالوه بر آن ،اقدامات درمانی میتواند خطر حاصل برای جنین یا نوزاد را کاهش دهد.
این تحقیق با هدف بررسی میزان شیوع موارد بارداری پرخطر در زنان باردار بستری شده در اتاق زایمان بیمارستان شاهید صادوقی طای
سال  0323انجامگرفته است.
روش تحقیق :بهمنظوربررسی میزان حاملگی های پرخطر مطالعهای توصیفی مقطعی صورت گرفت که در آن  8611نفر از زناان بساتری
شده در اتاق زایمان بیمارستان شهید صدوقی طی سال  0323موردبررسی قرار گرفتند .متغیرهای موردبررسی شامل سان ماادر ،بیمااری
زمینه ای مادر ،تعداد حاملگی و سن حاملگی بود که با استفاده از نرمافزار  spss18مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
نتایج :نتایج پژوهش نشان داد که  %60/2از زنان باردار مراجعهکننده به بیمارستان شهید صدوقی یزد جزء حاملگی های پرخطر می باشند
و با توجه به یافتهها ی این بررسی مشخص شد که شایع ترین عوامل خطر بارداری فعلی ،سن نامناسب بااروری ( ،)%06/8زایماان زودرس
( )%03/2و به دنبال آن تولد نوزاد کم وزن ( )%08/6و بیماری دیابت ( )%2/3میباشد.
بحث و نتیجهگیری :توصیه میشود بهمنظور پیشگیری از حاملگی های پرخطر ،برنامههای آموزشی بهعنوان بخشی از برنامه مراقبتهای
پری ناتال در مراکز بهداشتی درمانی در نظر گرفته شود و با توجه به اینکه بیش از  %60از زنان باردار مراجعهکننده به بیمارساتان شاهید
صدوقی پرخطر می باشند ،راهاندازی بخش مجزا جهت بستری مادران پرخطر و آموزش گروه هادف درماانگر (ماماایی ،دساتیار پزشاکی)
جهت کنترل و درم ان به موقع عوارض بارداری پرخطر امری ضروری به نظر میرسد.
کلمات کلیدی :حاملگی پر خطر ،زنان باردار ،عوامل خطر ،آموزش مادران

www.SID.ir

