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 95، سال  2، شماره 59تیر  -خرداد كي مشهدجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشم -131

  
 
 

بررسی جایگاه تحقیقاتی پیشگیری از خون ریزی پس از زایمان در پایان نامه 
 مامایی مشهد –های دانشکده پرستاری 

 
 
 *ندا شریفی 1
 فاطمه محمدزاده 2
 مرضیه قاسمی 3
 
 
ی کارشناسی مامایی، کمیته تحقیقات دانشجو -1

مامایی، دانشگاه  -دانشجویی دانشکده پرستاری 
  ایران علوم پزشکی مشهد، مشهد،

دانشجوی کارشناسی مامایی، کمیته تحقیقات  -2
مامایی، دانشگاه  -دانشجویی دانشکده پرستاری 

 .علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
امایی، دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره درم -3

-کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری 
 مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد،ایران

 
دانشکده  ،مشهددانشگاه علوم پزشکی  -مشهد *

 مامایی و پرستاری
Email: Sharifin921@mums.ac.ir 

 خالصه 
 مقدمه

سوب میشود که شامل از دست خون ریزی پس از زایمان یکی از سه عامل مرگ و میر مادران باردار مح
با وجود اهمیت این موضوع . میلی لیتر یا بیشتر پس ازمرحله سوم زایمان می باشد 544دادن خون به مقدار 

مطالعه ی فوق مبتنی بر . اما تا به حال روش مطمئن و سریعی جهت  درمان در دسترس قرار نگرفته است
و پژوهش در رابطه با کاهش میزان بروز این معضل  شواهد و مروری با هدف لزوم افزایش میزان تحقیق

 .انجام شده است
 کار وشر

 13-24این مطالعه بصورت مبتنی بر شواهد و توصیفی تحلیلی با استفاده از بررسی پایان نامه های سال های 
 .که مرتبط با خون ریزی  بوده اند، انجام شده است

 نتایج
در این مطالعات اثر خرما و .  ون ریزی  مورد بررسی قرار گرفتدر این مطالعه سه پایان نامه در حیطه خ

تخم شوید با اکسی توسین مقایسه شده است که نتایج نشان داد طب مکمل اثر قابل توجهی در درمان خون 
مطالعه ی سوم  روش های مختلف آموزش به دانشجویان مامایی برای کنترل خون ریزی . ریزی داشته است

ت که نتایج نشان داد تاثیر  این روش ها  بر صالحیت دانشجویان مامایی در کنترل خون را بررسی کرده اس
 .ریزی، با یکدیگر تفاوت معناداری دارد

 جه گیریینت
از . مطالعه ی انجام شده ، اهمیت باالی تحقیق و پژوهش در رابطه با موضوع مطرح شده را نشان می دهد

ققین در عرصه ی علم مامایی واز پایان نامه ها بعنوان منبع علمی دانشجویان تحصیالت تکمیلی به عنوان مح
لذا ضرورت دارد این موضوع جزء عناوین اولویت دار پایان نامه . انتظار توجه بیشتری  در این زمینه می باشد

 .های دانشجویان قرار گیرد
 خون ریزی پس از زایمان، پایان نامه، پژوهش مامایی :یکلمات کلید
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