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ای سرانجام حاملگی در مادران بستری شده در بررسی مقایسھ
فاز نھفتھ و فعال زایمان

در بیمارستان طالقانی تبریز
عضو ھیئت علمی گروه کارشناس ارشد مامائی ،فھیمھ صحتی شفائی*نویسندگان:

دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پرستاری و مامائی تبریزمامائی 
-٠۴١١۴٧٧۶٧٧٠-٠٩١۴٣٠١۴٢٩٣-sehhatief@tbzmed.ac.ir.تبریز

دانشگاه آزاد تبریزعضو ھیئت علمی گروه مامائیسمیھ نقی زاده 
خالصھ
تواند تأثیر : زمان پذیرش و بستری کردن مادر جھت زایمان میمقدمھ

و توجھ بھ این امر مانع از مھمی در سرانجام زایمان داشتھ باشد
گردد. این مطالعھ بھ ایجاد بسیاری از مشکالت برای مادر و نوزاد می

ای سرانجام حاملگی در مادران بستری شده در فاز منظور بررسی مقایسھ
نھفتھ و فعال زایمان در بیمارستان طالقانی تبریز انجام گرفت

تبریز طالقانیارستانبیمای در مقایسھ-این مطالعھ توصیفیھا: روش
از بین مادرانی کھ شرایط ورود بھ مطالعھ را داشتند و .گرفتانجام 

گیری نمونھدر دو گروه فاز نھفتھ و فعال قرار گرفتھ بودند 
نھفتھ زایمان فازگروه اول، افرادی کھ در .بصورت تصادفی انجام شد

نفر) ٢٥٠فعال زایمان (فازنفر) و گروه دوم زنانی کھ در ٢٥٠(
اطالعات مورد .نفر رسید ۵٠٠و جمعا تعداد نمونھ بھ بستری شدند

نیاز برای مطالعھ از طریق مشاھده سیر زایمان، مصاحبھ با مادران و 
آوری اطالعات ابزار جمعمطالعھ مندرجات پرونده بیمار گردآوری شد. 

شاملبھ ترتیب ھکبودپنج قسمتیایدر این پژوھش، شامل پرسشنامھ
فرم پارتوگراف، چک لیست ارزیابی ،واحدھای مورد پژوھشمشخصات 

معاینات قبل از ترخیص و نتایج ، مراحل دوم، سوم و چھارم زایمان
تجزیھ و تحلیل برای باشد.معاینات ده روز اول بعد از زایمان می

استفاده شد. ) SPSS)ver.13ھا از نرم افزار آماری داده
٣زنان بستری شده در فاز نھفتھ دارای دیالتاسیون %۶۴نتایج: 

و ۵زنان بستری شده در فاز فعال دارای دیالتاسیون %٣/۶٧متر و سانتی
توسین جھت تحریک و متری بودند. در مورد استفاده از اکسیسانتی۶

و میزان استفاده از آمنیوتومی با >٠٠١/٠Pتقویت زایمان با
٠٢١/٠P< داری مشاھده شد. میزان اختالف آماری معنیگروه بین دو

سیلین، ھیوسین ، پیتیدین و پرومتازین در زنانی تجویز داروھای آمپی
کھ در فاز نھفتھ بستری شده بودند بیشتر از زنانی بود کھ در فاز 

از بین نتایج مرحلھ دوم زایمان، استفاده فعال بستری شده بودند. 
خون PHحین زایمان، آپگار دقیقھ اول، از فشار بر فوندوس رحم در 

اختالف آماری شریانی بند ناف و اقدامات انجام شده بر روی نوزاد 
) و >٠٠٧/٠Pمیزان ھموگلوبین (داشت.داری بین دو گروه وجود معنی

) قبل از ترخیص و طول مدت بستری در بخش بعد از >٠٠٨/٠Pھماتوکریت (
داری نشان داد. با اختالف آماری معنی) بین دو گروه =٠۴/٠Pزایمان (

در گروه فاز نھفتھ بیشتراینکھ طول مدت مرحلھ دوم و سوم زایمان 
.داری بدست نیامداما اختالف معنیاز فاز فعال بود

نتایج این مطالعھ نشان داد کھ پذیرش زنان در مرحلھ : گیرینتیجھ
بستری شدن در نھفتھ زایمان با افزایش طول مدت لیبر، افزایش مدت 

بخش بعد از زایمان و افزایش عوارض و مداخالت انجام شده بر روی 
ھای گردد در مراقبتبنابراین پیشنھاد میمادر و نوزاد ھمراه است. 
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دوران بارداری آموزش کافی بھ تمام زنان باردار در مورد عالئم شروع 
نداشتن مرحلھ فعال زایمان داده شود و بھ آنھا توصیھ گردد در صورت 

مشکل، با وارد شدن در مرحلھ فعال زایمان در بیمارستان پذیرش شوند 
تا از عوارض ناشی از بستری شدن زودرس آنھا جلوگیری شود.

سرانجام حاملگی، فاز نھفتھ زایمان و فاز فعال کلمات کلیدی: 
زایمان

Title: Comparing the Outcomes of Pregnancy in Mothers Presenting in Active and Latent Phase of
Spontaneous Labor in Tabriz's Taleghani Hospital

MSc*Fahimeh Sehhatie Shafaie
,Tabriz University of medical sciences, Nursing &Midwifery faculty, Midwifery Department

, 09143014293 ,04114776770sehhatief@tbzmed.ac.ir
Somaieh Naghizadeh , Azad university of Tabriz, Nursing &Midwifery faculty, Midwifery
Department
Abstract:
Background and Aim: Time of hospitalization of women for delivery can have an important
impact on the outcome of labor and attention to it could prevent many complications
affecting mother and fetus. The aim of this study was to detect the impact of early admission
of women in labor and maternal and neonatal outcomes.
Materials and Methods: In this descriptive and comparable study , 250women with low risk
Pregnancy ;single fetus and vertex presentation, that had been admitted in their latent phase
(group 1) and 250 women who had similar characteristics and had been admitted in their
active phase (group 2) were assessed in Taleghani hospital. Information recording forms and
check lists were used for data collection. SPSS software, t-test, chi -square and logistic
regression tests were used to analyze the obtained data. P<0.05 was considered as the
significant level.
Results: The results showed that the rate of oxytocin use ,Amniotomy&Antibiotic
administration were high in mothers that admitted in latent phase , but these factors were low
in 2nd group and the major post partum complications were not report.Comperison of
pregnancy outcomes in two groups of women ( Latent &Active phase) showed that
significant  difference in uterus compression before and after delivery , rate of Oxytocin use ,
Amniotomy, length of post partum admission , uterus contractions in labor, (p≤0/05).
Conclusion: It is suggested that Obstetricians & Midwifes when admit pregnant mothers in
hospital that diagnose signs of the beginning of active labor in order to prevent Maternal &
Neonatal complications which could be resulted from early admission.
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