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بیمارستان شهید بهشتی استان مراجعه کننده بهمعتاد مادراننوزادان در اکسیژن تراپیو آپگار ضریب وضعیتبررسی
)1391- 1392(اصفهان

، کارشناس مامایی ( دانشکده پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان )مرضیه صمدانی
علمی دانشکده پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان )لیال اکبري، کارشناس ارشد پرستاري، ( عضو هیئت

شروع سازگاري هاي فیزیولوژیک نوزاد با محیط اطراف جهت زندگی در خارج از حفره ي رحمی می بدو تولد، زمان
قرار می مخدر، عرض خطرات ناشی از مصرف موادمو درشدهنوزادان آسیب پذیر محسوب معتادنوزادان مادران.باشد

، انجام گرددموثر واقع ب هاي احتمالیکاهش آسیواند درمی تاین مادرانمشکالت نوزاداناز آنجا که آگاهی از گیرند. 
نیو فراوانوزادانبدو تولدضریب آپگاربه ارزیابی در این مطالعه لذا، زمینه ضروري به نظر می رسد. اینتحقیقاتی در

پرداخته شده است.،اکسیژن تراپیدرمان با
بیمارسـتان شـهید   معتـاد مـادران به ارزیابی وضعیت حین تولد نوزادان مقطعی است، -حاضر که از نوع توصیفیمطالعه 

پرونده بـوده و  20به صورت سرشماري شاملحجم نمونهاست.پرداخته 1391-1392بهشتی استان اصفهان در سال 
در نـرم افـزار   داده هـا .می باشدبدو تولد و فراوانی اکسیژن تراپی درنوزادان راج شده شامل نمره آپگار اطالعات استخ

SPSS(Ver.18) میانگین و انحـراف معیـار   درصدفراوانیهایی نظیرشاخصاز توصیفیشده و در سطح آمار وارد ،
.گردیده استاستفاده 

آپگارنمره میانگین که ،گرفته اندتحت درمان اکسیژن تراپی قرار نوزادان،% 35طبق نتایج بدست آمده از این مطالعه 
پره مورد مطالعه نوزادان % 78/34همچنینبوده است.1/9±6/0و2/7±1/1دقایق اول و پنج این نوزادان به ترتیب

بوده اند.ي مادرزادناهنجاري داراي آنان%15و مچور 
و تحـت  بـوده  و عوارضـی  مشکالتداراي در بدو تولد ، این مطالعهاز نوزادان قابل مالحظه ايدرصد با توجه به آنکه 

در بدو تولد هاي حمایتی تنفسیمراقبتبه موقع، بویژه درمانیاقدامات پیش بینی اکسیژن تراپی قرار گرفته اند،بادرمان
گردد.نوزادان مادران معتاد احتمالیمی تواند سبب کاهش آسیب ها و عوارض

اکسیژن تراپیآپگار، ،نوزادمادر،واژگان: اعتیادکلید 
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