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بررسی عوامل مرتبط با حاملگی های پرخطر در زنان باردار مراجعهکننده به بیمارستان شهید
صدوقی یزد

نویسنده (گان) :نازیال نقشین* ,معصومه شفیع زاده ،الهه عالف زاده ،خرمن خسرویانی

سازمان :دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

پست الکترونیکیnazila_naghshin@yahoo.com :

مقدمه :از اساسی ترین و بهترین راههای حفظ سالمت مادر و جنین توجه به بهداشت دوران باارداری اسات .همچناین مراقبات پایش از
زایمان با هدف شناسایی هر چه سریع تر گروه پرخطر باعث کاهش عوارض مادری و جنینی خواهد شد .مطالعاه حاضار باهمنظور تعیاین
حاملگی پرخطر و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعهکننده به اتاق زایمان بیمارستان شهید صدوقی انجامشدهاست.
روش تحقیق :در این مطالعه توصیفی مقطعی تعداد  8611تن از زنان باردار ایرانی و غیر ایرانی بستری شده در اتااق زایماان بیمارساتان
شهید صدوقی طی سال  0323موردبررسی قرار گرفتند .متغیرهای موردبررسی شامل سن مادر ،بیماری زمینه ای مادر ،تعاداد حااملگی و
سن حاملگی بود که پس از جمعآوری دادهها با استفاده از نرمافزار  spss18مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
نتایج :نتایج پژوهش نشان داد که  %01/6نمونه ها سن باالی  32سال و  %6/8زیر سن  08سال بودند %03/2 ،زایمان زودرس %3/8 ،نمونه
ها برای نوبت پنجم وبیشتر از آن حامله شدهاند %8/2 .نمونه ها دچار سقط مکرر و  %8/6مبتالبه پره اکالمپسی بودند %8/6 .نمونه ها مرده
زایی داشتند %0/8 .دچار اختالالت مایع آمنیوتیک %0/6 ،دچار سوء مصرف مواد بودند %0/2 .حاملگی چندقلویی %0/0 ،نمونه ها سازارین
نوبت سوم و باالتر بودند %0 .دارای مشکالت جفت و بند ناف بودند %0 .مشکل نازایی 3/0% ،FGR %1/2 ،آنومالی مااژور جناین و %1/8
دچار نارسایی سرویکس بودند %82 .نمونه ها به یکی از بیماریهای زمینه ای مبتال بودند که  %2/3آنها مربوط به دیابات بودناد%08/6 ،
نوزادان این مادران کم وزن بودند با توجه به یافتههای این بررسی مشخص شد که سن نامناسب بااروری ،زایماان زودرس و باه دنباال آن
تولد نوزاد کم وزن و بیماری دیابت از شایع ترین عوامل خطر زنان باردار مراجعهکننده به بیمارستان شهید صدوقی میباشد.
بحث و نتیجهگیری :ازآنجاکه سن نامناسب باروری ،زایمان زودرس و بیماری دیابت شایع ترین عوامل در رابطه با حاملگی پرخطر بودند،
برنامه آموزشی دراین زمینه ها بهعنوان بخشی از برنامه مراقبتهای پری ناتال درمراکز بهداشاتی در نظار گرفتاه شاود .افازایش کیفیات
مراقبتهای حین بارداری و زایمان و دسترسی به مراکز درمانی با کارکنان متخصص و آموزش دیده توصیه میگردد.
کلمات کلیدی :حاملگی پر خطر ،زنان باردار ،سالمت مادر
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