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انی 3190  سخن

 یمرتبط با سالمت در زنان با تهوع و استفراغ باردار یزندگ تیفیبر ک یتلفن تیحما تأثیر
 یشاکر یمحمد تق ،ینژاد رودسر فیلط رباب ،نرجس عباس زاده *,انیزهرا عابدگان(: ) سندهینو

 مشهد یدانشگاه علوم پزشکسازمان: 

 abedianz@mums.ac.ir پست الکترونیکی:

 

آن را با حمایت روانی، تغییراتی در رژیم غذایی و شیوه  توانمیتهوع واستفراغ بارداری بر روی کیفیت زندگی زنان اثرگذاراست که : مقدمه

تعیاین  باا هادفزندگی کاهش داد. باپیشرفت تکنولوژی، تلفن در دسترس ترین گزینه برای اکثریت افراد باقی مانده است. مطالعه حاضر 

 .ام شدحمایت تلفنی برکیفیت زندگی مرتبط با سالمت در زنان با تهوع و استفراغ بارداری انج تأثیر

نفار(  31نفار( و کنتارل ) 31نخست باردار با تخصیص تصادفی در دو گروه مداخلاه ) زن 61روی این کارآزمایی بالینی بر روش تحقیق: 

شاامل  انجام می شاد کاه دقیقه 81الی  02انجام شد. در گروه مداخله تماس تلفنی هفته ای دو بار به مدت چهار هفته و هر بار به مدت 

روانای زن بااردار  -کاهش خستگی در بارداری و بهبود حاالت روحی هایروشتوصیه هایی در راستای اصالح رژیم غذایی وسبک زندگی، 

ثبات مکالماات تلفنای و  لیستچکدموگرافیک،  نامهپرسششامل  هادادهبود. درگروه کنترل مراقبت معمول انجام می شد. ابزارگردآوری 

و تست های مجذور کای، تی مستقل،  SPSSافزار نرمبا  هادادهکیفیت زندگی درزنان با تهوع و استفراغ بارداری بود.  هنامپرسشو  آموزش

 آماری قرارگرفتند. وتحلیلتجزیهتی زوجی و من ویتنی مورد 

(. میاانگین نماره p=1,118داشات ) داریمعنایمیانگین نمره کیفیت زندگی در گروه مداخله وکنترل درانتهاای مطالعاه اخاتالف نتایج: 

( ولی این اختالف در گروه مداخله معنی دار p=1,068نداشت ) داریمعنیکیفیت زندگی در ابتدا و انتهای مطالعه در گروه کنترل اختالف 

داشات  داریمعنای(. همچنین تفاوت میانگین کیفیت زندگی در ابتدا و انتهای مطالعه در گروه مداخله و کنتارل اخاتالف p<1,110بود )

(1,110=p.) 

روشی در  عنوانبهمعمول در زنان با شکایت تهوع و استفراغ بارداری  یهامراقبتادغام کردن روش حمایت تلفنی به  :گیرینتیجهبحث و 

 .شودمیبرای بهبود کیفیت زندگی آنان توصیه  مؤثردسترس و 

یزندگ تیفیک ،یتهوع و استفراغ باردار ،یتلفن تیحما کلمات کلیدی:
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