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و رضایت مبتالیان به واژینیت تریکومونائی تحت درمان با مترونیدازول مامائی -اجتماعی–مشخصات فردي مقایسه 
و حمام نشسته آب و نمک

نویسندگان:

دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده پرستاري و مامائی تبریز–عضو هیئت علمی گروه مامائی کارشناس ارشد مامائی ، -٭فهیمه صحتی شفائی
-٠۴١١۴٧٧۶٧٧٠-sehhatief@tbzmed.ac.ir٠٩١۴٣٠١۴٢٩٣تبریز

دانشگاه علوم پزشکی گیالن-لنگرود دانشکده پرستاري و مامائی–عضو هیئت علمی گروه مامائی -حوریه شایگان 

چکیده:

شود. ماماها نقش اساسی و مهمی در بهداشت و سالمت تمام موارد ولو واژینیت ها را شامل میدرصد از 50تریکومونیازیس حداقل مقدمه:
نمایند. بیماریهاي آن و همچنین در پیشگیري از بروز آنها و عوارض بعدي منجمله نازائی ایفا میو درمانتشخیصواژن، در ارتباط با ارزیابی

مبتالیان به واژینیت تریکومونائی تحت درمان با مترونیدازول و و رضایتمامائی - اجتماعی–مشخصات فردي مطالعه تعیین هدف از این 
در زنان تحت پوشش مراکز منتخب بهداشتی درمانی تبریز بود.حمام نشسته آب و نمک 

160مبتال به ترشحات واژینال زن غیر باردار 5784این مطالعه بصورت کارآزمائی بالینی تصادفی انجام شد که در طی آن از بین روش کار:
بیمار مبتال به واژینیت تریکومونائی که شرایط ورود به مطالعه را داشتند و نتیجه الم مرطوب ترشحات آنان مثبت شده بود انتخاب و بطور

و رضایت ائیمام-اجتماعی–مشخصات فردي تصادفی به دو گروه درمانی حمام نشسته آب و نمک و قرص مترونیدازول تقسیم شدند و 
تعیین گردید.و آزمون کاي دو تی تستبا استفاده از آزمون بیماران از این دو روش درمانی 

و وضعیت اقتصادی شغل بیماران و همسران سطح تحصیالت همسران سطح تحصیالت بیماراناز نظر سن یافته ها نشان داد که نتایج:
طول مدت ابتال بھ روش پیشگیری از بارداری آنھا در دو گروه ارتباط آماری معنی داری وجود ندارد. ھمچنین از نظر تعداد زایمان 

اران . در زمینه میزان رضایت بیمعفونت اخیر و تعداد دفعات مبتال بھ عفونت در سال در دو گروه ارتباط آماری معنی داری وجود ندارد 
) ولی در گروه مترونیدازول اکثر بیماران %35ج نشان داد که اکثر افراد در گروه حمام نشسته رضایت خوبی داشته( یاز این روشهاي درمانی نتا

علل عدم رضایت در گروه حمام ).p≥0005/0معنی داري را نشان داد(آماري ) و آزمون کاي دو ارتباط %3/36رضایت خوبی نداشتند(
سختی روش و در گروه قرص مترونیدازول عالئم گوارشی بود.نشسته 

رضایت باال را در گروه استفاده کننده از حمام نشسته آب و نمک میزان با توجه به یافته هاي پژوهش که بحث و نتیجه گیري:
توصیه می درمانی ستفاده از این روش به زنان مبتال به واژینیت تریکومونائی و مراقبین بهداشتی اعم از پزشکان و ماماها انشان داد 

د.گرد

مامائی- اجتماعی–مشخصات فردي و رضایتحمام نشسته آب و نمکمترونیدازول واژینیت تریکومونائی کلید واژه ها:
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ABSTRACT

Background & Objectives: Trichomona vaginities is responsible of 50% of  all Vulvo Vaginities .Midwives
have essential  role  in Vagina health , evaluation ,diagnosis ,treatment and prevention of Vagina  dis-
eases and further complications as well infertility. The aims of this research were personal and repro-
ductive characteristics of samples and patients satisfaction with Metronidazole Tab & Water -Salt Sits
bath in women referring to Tabriz health centers.

Materials & Methods: This was an RCT trail that 160 woman (N=5784) that had Trichomona Vaginities
and wet smear showed Trichomona were selected in Health centers of Tabriz  and Randomly allocated
in 2 Groups, One Group treated with Metronidazole Tab and the other treaded with Water -Salt Sits
bath . Personal and reproductive characteristics of samples and patients satisfaction were gathered by
Questionnaire. Data analyzed by spss ver. 15 and ANOVA and X² tests.

Results: The findings showed that there were no statistical difference about age, patients education lev-
el, husbands education level, patients and husbands occupation and economic status in 2 groups .Also
there were not statistic different about number of delivery ,method of F .P, duration of disease , number
of yearly this diseases in 2 groups. Samples in intervention G had good satisfaction ( 35%) but those in
control G had bad satisfaction (36.3%)(p<0.0005). No satisfaction factors in G1 were difficulty of Method
and G2 was intestinal signs.

Conclusion: As the results showed, for Woman and health providers offered to use Water-Salt Sits bath
Method for treatment of Trichomona Vaginities.

Key Words:, Trichomona Vaginities, Metronidazole Tab & Water -Salt Sits bath, Personal- Social and re-
productive  characteristics, satisfaction
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