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  هاي زايماني در مادران باردار  عوامل مرتبط با انتخاب روش

  )1385 ،كرمانشاه(

  نامه به سردبير

 زنان باردار است كه با توجه به  آمار روزافزون سزارين ميـزان آن رو             بيشترزايمان طبيعي بهترين روش زايماني براي        :زمينه

) %10-15(اي با آمار سازمان بهداشـت جهـاني    مالحظه وت قابل كشورهاي جهان تفا بيشترشيوع سزارين در    . )1( به كاهش است  

 كـه بـا افـزايش آگـاهي          اسـت  فقدان آگاهي از عوارض سزارين از علل افزايش تمايل زنان باردار نسـبت بـه سـزارين                . )2( دارد

رين و ترويج زايمان كاهش ميزان سزا بموجتوان    مورد مي   هاي بي  ها در مورد عوارض آن و جلوگيري از انجام سزارين           خانواده

 برابـر  3-4 است كـه حـدود    درصد40ميزان شيوع سزارين در شهرستان كرمانشاه  . )3( طبيعي و ارتقاي سالمت مادر و نوزاد شد       

كننده بـه مراكـز     هدف تعيين ترجيح و انتخاب روش زايماني در مادران باردار مراجعه       اين .باشد  آمار سازمان بهداشت جهاني مي    

  . انجام گرفت1385رمانشاه در سال بهداشتي شهر ك

و شد اي بر اساس منطقه انتخاب  گيري خوشه ها با روش نمونه آوري داده  جمع براي مادر باردار705 در اين مطالعه :ها وشر

 بـا   ها  تجزيه و تحليل داده   . استفاده شد )  و انتخاب روش زايماني    شناختي جمعيت(ها از پرسشنامه دو قسمتي        آوري داده  براي جمع 

  . هاي مجذور كاي و آناليز واريانس انجام شد آزمون

دار  ، خانـه )%9/37(،  داراي تحصيالت متوسطه %)62( سال 20-30بيشترين درصد واحدهاي پژوهش  درگروه سني  :ها يافته

ترين دليـل    مهممادران. گونه آموزشي در دوران بارداري نديده بودند ها هيچ  آن درصد1/85.  بودند )%50( و نخست زا     )5/91%(

دردي مراحل زايماني عنوان كردند و بيشترين ميزان اطالعات در مورد روش هـاي زايمـاني      بي%) 5/61(براي انتخاب سزارين را     

هـاي دوران   هايي كه در كـالس     نمونه درصد7/13. را از ماماهاي شاغل در مراكز بهداشتي و درماني كسب كرده بودند           %) 5/61(

  درصـد  7/22ها زايمـان طبيعـي،        آن  درصد 55 .نداشتزايمان طبيعي د  در مورد   ودند داراي آگاهي بااليي     بارداري شركت كرده ب   

 79شـناختند و    از مادران عوارض سـزارين را نمـي     درصد 75. دادند  زايمان بيدرد را براي خود ترجيح مي        درصد 1/22سزارين و   

  . شناختند هوشي را نمي ها عوارض بي  نمونه درصد4/72اطالعاتي نداشته و درد  در باره زايمان بيدرصد 

و  ند  عنـوان روش زايمـاني خـود داشـت         از آن جايي كه افراد آگاهي پاييني نسبت به انتخاب زايمان طبيعـي بـه              : گيري نتيجه

  شـروع كـرده  1382هـاي غيرضـروري از سـال      كاهش سزارين  براي تالش جدي را     ، درمان و آموزش پزشكي      وزارت بهداشت 

رسد كه   نظر مي  به. رفت كه سطح آگاهي افراد نسبت به انتخاب روش زايماني از وضعيت بهتري برخوردار باشد               ظار مي ، انت است

با طراحي . )1-4( باشندؤثر اند در اين زمينه خيلي م      اندركاران مراكز بهداشتي نتوانسته    طور جدي پيگيري نشده و دست      اين امر به  

توان سطح آگاهي مادران را براي پذيرش و تحمل مراحل زايمان طبيعـي   مي اي ارتباط جمعي، مناسب و استفاده ازرسانه ه     برنامه

 و با هـدف تـرويج زايمـان طبيعـي تـدابيري          )5( دردي در زايمان طبيعي را افزايش داد       هاي بي  رساني در خصوص روش    و اطالع 
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هـاي زايمـاني و     و با شناخت روش)3( بيعي آگاه گردندانديشيده شود تا مادران در طي دوران بارداري از مزايا و روند زايمان ط      

  .درد و عوارض سزارين بدون انديكاسيون، با آگاهي بيشتري روش زايماني خود را انتخاب نمايند آشنايي با مزاياي زايمان بي

   .انتخاب روش زايماني، مادران باردار، زايمان طبيعي، سزارين: ها واژه كليد

  »12/3/1388 :رش پذي22/7/1387 :دريافت«
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