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  چکیذٍ پژُّع

طرات ّ ضبلگی اضت ّ حبهلگی در خبرج از ایي هحذّدٍ بب خ 02تب  02بِتریي هحذّدٍ ضٌی برای ببردار غذى  زهیٌَ:

 99 ّ غْد غبهل هی را جِبى ُبي ببرداري کل درصذ 11 ًْجْاًبى طْر هتْضط حبهلگی در. عْارضی ُوراٍ اضت



 کَ اضت عوْهی هطئلَ بِذاغت ًْجْاًبى یک در حبهلگی. اضت پبئیي ّ درآهذ هتْضط بب کػْرُبي در هْارد ایي درصذ

  . دُذ هی قرار یرتبث تحت را اجتوبع کالى ضطح ّدر کْدکبى ًْجْاى، هبدراى

در  هراجعیي بَ  ضبل  02ببالی   ًْجْاًبى  ّ ًخطت زایبى ّ ًْزادی زایوبى ،هقبیطَ  پیبهذُبی حبهلگی  ُذف:

 غِر قسّیي   بیوبرضتبى کْثر

بْد.  بصْرت اضبى ّ در دضترش ًوًَْ گیري ّ تحلیلی بب رّیکرد تْصیفی ًْع از حبضر هطبلعَ اي رّظ ُب:

ضبل یب ببالتر برای ضبیر  02زایبى  كلیَ ًخطت ضبل برای ًْجْاًبى ّ 02هطبلعَ غبهل ضي کوتر از  بَ ّرّد هعیبرُبي

عرّقی، ریْی، دیببت ّ  -هعیبر خرّج از هطبلعَ ّجْد ُرًْع بیوبری هسهي یب قبلی هبًٌذ بیوبریِبی قلبی  بْد. ًوًَْ ُب

 کلیْی هی ببغذ.

هبٍ کَ غرایط ًوًَْ را داغتٌذ در هطبلعَ  6ع پص از زایوبى در هذت کلیَ خبًوِبی زایوبى کردٍ  در بخ  رَش کار: 

ّارد غذًذ. ابسار جوع اّری هطبلعَ غبهل چک لیطت ّ پرضػٌبهَ بْد کَ بب اضتفبدٍ از رّظ هصبحبَ ّ بررضی پرًّذٍ 

 ,T-testآهبری  ّ بب اضتفبدٍ از آزهًِْبی SPSSهذدجْیبى تکویل غذ. اطالعبت پص از جوع آّری از طریق ًرم افسار 

Chi Square ,  َغذ. ضریب ُن بطتگی هْرد آًبلیس قرار گرفت. ضبیر دادٍ ُب در قبلب جذاّل فراّاًی ارائ 

%( از ًوًَْ ُب 1/68ًفر) 062%( ّ 9/01ًفر اًبى در گرٍّ ًْجْاًبى ) 100ًفر ًوًَْ ُب  080از تعذاد کل  یبفتَ ُب:

%(. 9.8در هقببل  19.6ْدى ببرداری در گرٍّ ًْجْاًبى بیػتر بْدٍ اضت)ضبل بْدًذ. ًبخْاضتَ ب 02ًخطت زای ببالی 

هیبًگیي افسایع ّزى  در ببرداری ّ عْارضی هبًٌذ دکْلوبى ّ پرٍ اکالهپطی ّ جفت ضرراُی ، دّقلْیی، تبخیر رغذ 

اًبى بیػتر بْد ّلی ًْجْ داخل رحوی در دّ گرٍّ تفبّت هعٌی دار ًذاغت. اضتفراغ ّ بیخْابی ّ عفًْت ادراری در گرٍّ

دیببت ّ فػبرخْى ّ پیلًْفریت در گرٍّ ًخطت زایبى بیػتر بْد. خًْریسی پص از زایوبى ّ علل ضساریي ، هػکالت حیي 

ضبعت(  02/7در هقببل  02/6لیبر در دّ گرٍّ هػببَ بْد. طْل زایوبى در گرٍّ ًْجْاًبى بطْر هعٌی داری کْتبُتر بْد)

  .درصذ( هیساى ضقط در دّ گرٍّ تفبّت هعٌی دار ًذاغت 97در هقببل  66جْاًبى بیػتر بْد)ّ زایوبى طبیعی در گرٍّ ًْ

ببرداری در ًْجْاًبى ببردار هراجعَ کٌٌذٍ بَ هرکس کْثر قسّیي بب پیبهذُبی ًبخْاضتَ بیػتری ًطبت بَ  ًتیجَ گیری:

 هی ببغذ. ّضعیت ضالهت ایي زًبىضبیر گرُِّب ُوراٍ ًیطت کَ ًػبًَ تْجَ بیػتر ّالذیي ّ ُوطراى اًبى بَ 

  ببرداری در ًْجْاًبى، پیبهذُبی هبدری، پیبهذُبی ًْزادی کلیذّاژٍ ُب:

 

 

 

 


