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هاي دولتی شهر  بررسی میزان سزارین و علل آن در پرسنل زنان و مامایی شاغل در زایشگاه
  اهواز

  سردبیر محترم
اما  .نقش مهمی در کاهش مرگ و میر و عوارض ناشی از زایمان در مادر و جنین داشته است ،عمل سزارین در قرن گذشته

 ،گیرد. طبق نظر سازمان بهداشت جهانی روزه انجام می ین است که همهمیزان باالي سزار ،کننده در مامایی مدرن له نگرانأمس
ه در اکثر نقاط شددرصد تولدها باشد. اما متأسفانه آمار منتشر 10-15میزان مورد انتظار سزارین در کشورهاي مختلف جهان باید 

به نظر می رسد که طی بیش از  ).2و  1( خصوص کشور ما تفاوت زیادي با این نسبت دارد و بسیار باالتر است هدنیا ب
  ).1( شود دهندگان خدمات بهداشتی به انجام سزارین دیده می هیارا و تمایل عمومی بیشتري در بین مردم ،چهاردهه

 در مثبتی نظرات است و زایمانی روش ترین مناسب سزارین معتقدند که افرادي هستند هم مامایی و زنان هاي کارکنان رشته بین در

). 3و  2باشد ( می فراوان عوارض با بزرگ بسیار عمل یک سزارین معتقدند دیگر که بعضی درحالی اند، کرده منتشر زمینه این
 این بهداشتی سیاستگزاران به مورد خودشان، در انتخابی زایمان مقوله به نسبت درمانی نگاه گروه نوع از که آگاهی است بدیهی

 داشته توجهی میزان چه سزارین، شیوع افزایش در تأثیرگذار عوامل عنوان به گروه این به نسبت باید ها آن داد که خواهد را دید

هاي  در پرسنل زنان ومامایی شاغل در زایشگاه آن علل و سزارین میزان پژوهشگران به دنبال تعیین ،). لذا دراین مطالعه4( باشند
هاي خود را  سابقه زایمان طبیعی در تمام بارداري ،رصد افرادد 5/22 نتایج نشان داد که بودند. 1390سال  دولتی شهر اهواز در

دنبال زایمان طبیعی  عمل سزارین را به ،افراد درصد 2/11افراد فقط سابقه عمل سزارین را ذکر کرده و  درصد 3/66داشتند. 
شده بودند، اظهار داشتند که  درصد از کسانی که سزارین انتخابی 1/74ها انتخابی بود.  درصد سزارین 8/33 تجربه کرده بودند.

هاي  عمل سزارین را براي ختم بارداري ،کنندگان درصد از شرکت 24 /4اگر به گذشته بازگردند این عمل را تکرار خواهند کرد. 
  دانستند.  تر از زایمان طبیعی می بدون عارضه به اطرافیان خود پیشنهاد کرده و آن را مناسب

به وسیله سازمان بهداشت جهانی  شده تعیین میزان از باالتر ل زنان و مامایی در مطالعه ما بسیارمیزان فراوانی سزارین در پرسن
 ابراز روش این به تمایل بیشتري بینند، می عوارض سزارین مورد در آموزش بیشتري، پزشکی هاي رشته که این رغم باشد. علی می

 طبیعی زایمان از ناشی رنج و دیدن پزشکی علوم گروه در شاغل زنان کاري تجربه دلیل امر ممکن است به این ). علت4( کنندمی
 .)5( است دردسر بی و تمیز کاري ،سزارین که باشد زمینه تواند این پیش دیگر می احتمالی البته یکی از دالیل باشد. افراد سایر در

براي انجام عمل سزارین، درد زایمان بود؛ نکته قابل تأمل آن است که علت عمده توصیه افراد مورد مطالعه به زنان باردار 
  درد از این میزان کاست. درد یا کم هاي مختلف براي انجام زایمان بی توان با ترویج روش میبنابراین 

پزشکی است؛ چرا  مامایی جامعه پرسنل زنان و میزان باالي سزارین در مورد جدي در هشداري ،پژوهش این تأمل قابلهاي  یافته
قش داشته و از عوامل تأثیرگذار نطبیعی  زایمان انجام براي باردار زنان در هدایت قوي بازویی عنوان که اعضاي کادر پزشکی به

  باشند. در افزایش یا کاهش شیوع سزارین می
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