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  7931مرداد مچهار ی /هفته848 ی /شمارهمو شش  سال سی پزشکی اصفهان مجله دانشکده
 22/1/5931: چاپتاریخ  23/9/5931تاریخ پذیرش:  51/2/5931تاریخ دریافت: 

  
 3 و 2 سطح یها مارستانیب در آن با مرتبط عوامل و یباردار دوران های یزیخونر انواع وعیش یبررس

 5331 سال دوم ی ماهه سه در اصفهان یپزشک علوم دانشگاه

 
 2یگیب مرجان ،2یینکو السادات سهینف ،1پور یتوکل شهرزاد

 
 

چکیده

 گذاران استیس به هیارا جهتعوامل بروز آن،  یبررس . از این رو،است رانیا کشور و جهان یکشورها اغلب در مادران مرگ عیشا علت یی،ماما یها یزیخونر مقدمه:

 .شد انجام آن با مرتبط عوامل و یباردار یها یزیخونر وعیش نییتع هدف با ،مطالعه نیا. باشد مادران سالمت بهبودراهبرد  نیتر مهم تواند یمدر این زمینه، 

 و ییماما شگاه،یزا یها بخش به پژوهشگر ی مراجعه با اطالعات یآور جمع. شد انجام باردار مادر 2711 یرو بر یلیتحل -یفیتوص صورت به پژوهش نیا ها: روش

 از استفاده با ،ها داده لیتحل. آمد دسته ب 5931دوم سال  ی اصفهان در سه ماهه یدانشگاه علوم پزشک 9و  2سطح  یها مارستانیبدر  خطر پر مادران یبستر
 .شد انجام یاستنباط و یفیتوص یآمار یها روش و  SPSSافزار نرم

 یدار یمعن ی رابطه ها یزیخونر انواع با یا نهیزم یها یماریب و مراقبت عامل فرد ،یباردار مراقبت انجام نیب و بود درصد 8/1 یباردار یها یزیخونر یکل وعیش ها: یافته

 نشان Logistic regression ،نیهمچن(. P > 51/5) وجود نداشت یدار یمعن ی رابطه عارضه، نیا با یباردار از شیپ مراقبت نیب کهی حال در ؛(P < 51/5) داشت وجود
 .(P < 55/5) هستند یزیخونر جادیا یبرا یدارتر یمعن ی کننده ینیب شیپ ،رهایمتغ گرید به نسبت یا نهیزم یها یماریب و یباردار یها مراقبت که داد

 ی دهنده نشان چه اگر ارجاعی، مراکز در پژوهش انجام وجود با رفرنس کتب به یباردار یها یزیخونر وعیش بودن کینزد بر یمبن مطالعه نیا جینتا گیری: نتیجه

 بر ،یباردار دوران یها یزیخونر موارد از یاریبس بودن یریگ شیپ قابل به نظر اما ،باشد یم اصفهان استان یها مارستانیب ی هیکل در عارضه نیا تیریمد امکان
 .گردد یم دیکأت یا نهیزم یها یماریب کنترل و ها مراقبت تیفیک یارتقا ی نهیزم در ژهیوه ب موجود یها فرصت از شتریب چه هر ی استفاده

 یباردار از شیپ مراقبت ،یباردار مراقبت ،یباردار ،یزیخونر وع،یش واژگان کلیدی:

 
 سطح یها مارستانیب در آن با مرتبط عوامل و یباردار دوران های یزیخونر انواع وعیش یبررس .مرجان یگیب السادات، سهینف یینکو پور شهرزاد، یتوکل ارجاع:

 619-613(: 787) 96؛ 5931مجله دانشکده پزشکی اصفهان . 5331 سال دوم ی ماهه سه در اصفهان یپزشک علوم دانشگاه 3 و 2

 

 مقدمه

 شواار  بو   كشورراا  تعهدات ترين مهم از يكي ،مادران سالمت ارتقاي

 جاهرري بهداشت، جهاني سازمان گزارش آخرين اساس بر و رود مي

 پنجاين ب  دستيابي در مرفق كشررااي از يكي عنران ب  ايران اسالمي

 خورد  باردار مادر مرگ زانيم ك  چرا ؛شد اعالم ازاره ي ترسع  ادف

 در 4/01 بو   0141-42 ياوا  سال درنفر  ازار 011 در 44 و 42 از را

 ،خبر نيا انتشار چ  اگر. است داده ليتقل 0149 سال درنفر  ازار 011

 نيو ا بهبورد  و حفو   اموا  ،گوردد  يمو  محسور   يتورجه  قابل تيمرفق

 از بوي   توالش  ب  نياز و برد خرااد دشرار اريبس پس نيا از شاخص

 (.0) دارد مرجرد ااي برنام  از فراتر مداخالتي اجراي و پي 

 ،شورد  شواخص  نيو ا يارتقوا  اي و حف  سبب تراند يم ك  چ  آن

 آن ب  ترج  با و است مادران مرگ ب  منجر يا ن يزم و ياصل علل رفع

 يزيخورنر  موادر  مورگ  علول  نيتر مهم اا زمان ي اا  در و ش ياا ك 

 در ارانذگ استيس و نيولؤمس يااگان و جانب  اا  تالش ،است برده

 (.4) است تيااا با اريبس حادث  نيا وقرع از يريگ  يپ جهت

 اوان يزا از پس و قبل ياا يزيخرنر شامل ك  ييماما ياا يزيخرنر

 و افتو  ي ترسوع   يكشورراا  در مادران بروز بيااري عيشا علت ،باشد يم

 ياوا  يزيخورنر  ليو دل بو   مادران مرگ ،رانيا در(. 1) است افت ين ترسع 

 آموار  درصود  01 بوا  س يمقا در ك است  شده گزارش درصد 04 ياانيزا

 شواار  ب  اا يناتران علل نيتر مهم از زين آن ك  ياكالمپس هپر ليدل ب  مرگ

 مقاله پژوهشی
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 .(2) داد يم اختصاص خرد ب  را يشتريب سهم ،رود يم

اور   در 1/1 را اتيو ح ي كننده ديتهد ياا يزيخرنر ،اسكاتلنددر 

 علوت  بو   بواردار  موادران  فورت  مرارد زانيم ،ژاپن در و اانيزا 0111

 (.9) اند كرده گزارش درصد 42 را ياانيزا ياا يزيخرنر

 شوامل  يباردار يابتدا ي دست  دو ب  اانيزا از قبل ياا يزيخرنر

 ياوا  يزيخورنر  و فورم  يداتيو ا مورل  و سقط رحم، از خارج يحاملگ

 ميتقسو  دكرلاوان  و يسورراا  جفوت  صوررت  بو   يباردار دوم ي ا ين

 علت ب  مرارد نيتر عيشا در زين اانيزا از پس ياا يزيخرنر .شرند يم

 و يجفتو  يايو بقا مانودن  يبواق  صوررت  بو   گور يد مورارد  در و يآترن

 اول، ي مااو   س  ياا يزيخرنر نيب در .است ياانيزا كانال ياا يپارگ

 سورم  و دوم ي مااو   س  ياا يزيخرنر نيب در ،يرحا خارج يحاملگ

 ي،رحاو  يآتورن  ،ياوان يزا از پوس  ياوا  يزيخورنر  نيب در و دكرلاان

 (.2) است مادرانبروز بيااري و مرگ و مير  علل نيتر عيشا

 اوان يزا و يبواردار  دوران ياوا  يزيخورنر  ،مرارد اغلب در لبت ،ا

 ،ديو ناا يم ديتشد اي و جاديا را واقع  نيا ك  چ  آن و است حادث  کي

 در ريتوأخ  مجهوز،  يدرموان  مراكوز  ب  مادران انتقال در ريتأخ از عبارت

 و موادران  زودانگوام  صيتورخ  ماموا،  اي و پزشک ترسط يريگ ميتصا

 و يبواردار  دوران ياوا  مراقبوت  نامناسوب  تيفيك اا، آن يريگ يپ عدم

 (. 2)باشند  مي يباردار از  يپ ياا مراقبت نامناسب تيفيك

 اسوتند  يمراقبتو  خودمات  از يبخش ي،باردار از  يپ ياا مراقبت

 بوا  مادر تا است مراقبت مناسب روند کي اتخاذ ،آناز انجام  ادف ك 

 يتور  سوالم  يحواملگ  رونود  بتراند و شرد يحاملگ وارد كامل سالمت

 از يكوامل  شوكل  زيو ن يبواردار  دوران ياوا  مراقبوت  و( 1) باشد داشت 

 كشو   را يباردار زمان ياحتاال عرارض ك  است يريگ  يپ يپزشك

 .گردد يريجلرگ خطر وقرع امكان از تا ديناا يم ييشناسا و

 زنوان  درصود  1/41 ،يكشورر  مراقبوت  نظوام  قوات يتحق اساس بر

 رقم نيا و كنند يم افتيدري  از زاياان پ ياا مراقبت رانيا در باردار

مراقبوت   يبورا  و درصد 2/44 يباردار مراقبت يبرا اصفهان استان در

 از ياريبس ،ل أمس نيا وجرد با اما است، درصد 1/14 يباردار از  يپ

 قابوول عراموول معلوورل آنووان موورگ ايوو و نوورزادان و مووادران صوودمات

 اور  نقوص  تراند يم ،امر نيا ك  باشد يم يباردار دوران در يريگ  يپ

 ايو  و الزم زموان  در مراقبوت  انجام عدم خدمات، نيا تيفيك شتريب چ 

 (.1) سازد انيناا را مراقبت ي دانده انجام فرد تبحر عدم

 توا  شود  آن بر پژواشگر ،شده طرح مرارد ب  تيعنا با از اين رو،

 مورتبط  عرامل و يباردار ياا يزيخرنر رعيش نييتع ادف با يا مطالع 

 شوهر  در 4 و 1 سوط   ياا اارستانيب ب  كننده مراجع  مادران در آن با

 يمداخالت يكاراا راه ميتنظ ج،ينتا ي  يارا از پس تا داد انجام اصفهان

 و مورگ  با مرتبط ياا ت يكا يياجرا و يعلا سط  بهبرد خصرص در

 .رديپذ صررت نيولؤمس طرف از يباردار عرارض اي

 ها روش

 و بورد  ياابسوتگ  يفيترصو  ي مطالعو   کيو  صررت ب  ،حاضر پژوا 

 توا مهور مواه    ريو ت يزمان ي فاصل  در ك  باردار مادران از مربرط اطالعات

 مراجعو   اصوفهان  شهرسوتان  1 و 4 سوط   ياوا  اارستانيب ب  0149 سال

 يسرشواار  روش از استفاده با نارن  حجم. شد يآور جاع ند،برد نارده

 .  داشت وجرد مرارد ي اا  يبررس امكان ك  چرا ؛شد مشخص

 علورم  دانشوگاه  پرشو   تحت 1 و 4 سط  ياا اارستانيب نيب از

 عنوران  بو   يبهشت ديشه و ميمر بن يسيع اارستانيب اصفهان، يپزشك

 عنوران  بو   نيام و)س(  الزارا ياا اارستانيب و 4 سط  ياا اارستانيب

 ساكن باردار مادران ي  يكل و شد گرفت  نظر در 1 سط  ياا اارستانيب

 .شدند مطالع  وارد اا اارستانيب نيا ب  كننده مراجع  اصفهان استان

 با مرتبط عرامل و يزيخرنر انراع صيتشخ) اطالعات يآور جاع

 شوگاه، يزا ياوا  بخو   بو   پرسشوگران  و پژواشوگر  ي مراجعو   با( آن

 نربوت  1 در نظور  مود  ياوا  اارستانيب خطر پر مادران يبستر و ييماما

 و پزشوک  بوا  مصواحب   يط در و شد انجام شب و عصر صب ، فتيش

 از اعوم  پرونوده  مسوتندات  ي  يكل ي مطالع  و ااريب با مصاحب  پرستار،

 صيتشوخ  در نهايوت،  و بالينيرايپ ياا افت ي ،ياانيزا شرح حال، شرح

 ب  الزم. آمد دست  ب پرونده ي خالص  در پزشک ي شده مستند يقطع

 بيشوتر  در اانيزا از پس ياا يزيخرنر ثبت عدم ليدل ب  ك  است ذكر

 از زمان ام ي استفاده) اا آن ياجرا و ييدارو اايدسترر ي برگ  مرارد،

 نيوي تع جهوت ( خورن  افوت يدر بودون  ايو  و بوا  کيرتروترني يدارواا

 دسوتررالعال  اسواس  بر ،اانيزا از پس مترسط و ديشد ياا يزيخرنر

 .شد ثبت ستيل چک در و مطالع  يكشرر

 اارسوتان يب 2 بو   كننوده  مراجعو   بواردار  مادر 4211 از مطالع ، نيا در

 گور يد و بردنود  ياانيزا ياا يزيخرنر انراع دچار نفر 041 تعداد نظر، دررم

 يبورا . بردند عارض  گرن  ار بدون اي و يباردار عرارض گريد يدارا ،افراد

 ،يبوارور  مشخصوات  ي نام  پرس  ،يباردار ياا يزيخرنر دچار فرد 041

 ليو تكا يبواردار  عورارض  ستيل چک و يمراقبت ينداايفرا ي نام  پرس 

 ،يبواردار  ي عارضو   نيو ا بوا  مرتبط عرامل يبررس منظرر ب  ،نيااچن. شد

 يتصوادف  صوررت  بو  ( نفور  4211 انيو م از) عارض  بدون افراد از نفر 411

 ليو تكا زيو ن اا آن خصرص در گفت  ي پي  نام  پرس  دو ك  شدند انتخا 

 فورد  041 بوا  عارضو   بودون  گوروه  عنوران  ب  افراد نيا ،قتيحق در. گشت

 .شدند س يمقا يزيخرنر ي عارض  يدارا

 SPSSي آموار  افوزار  نورم  از اسوتفاده  بوا  اوا  داده ليو تحل و  يتجز

 ياا روش و (version 18, SPSS Inc., Chicago, IL) 01 ي نسخ 

  و 4χ، Fisher's exact آزمووورن)ي اسوووتنباط و يفيترصووو آموووار

Logistic regression )اوا  نام  پرس  شامل ،پژوا  ابزار. شد انجام 

 گوروه  يعلا تيأا ياعضا ترسط ك  برد ساخت  محقق ستيل چک و

 .برد گرفت  قرار دييتأ مررد ييماما و زنان
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 عارضه بدون و زایمان خونریزی دارای گروه دو در ای زمینه بیماری و بارداری دوران و بارداری از پیش مراقب فرد و ها مراقبت انجام فراوانی توزیع. 1 جدول

 متغیر
 عارضه بدون زایمان خونریزی دارای

χ2  مقدارP 
 تعداد )درصد( تعداد )درصد(

 50/0 45/0 49( 51/54) 53( 55/57) انجام بارداری از پیش های مراقبت

 151( 53/75) 140( 53/75) انجام عدم

 < 01/0 - 500( 100) 145( 15/75) انجام بارداری دوران های مراقبت

 0( 0) 48( 91/54) انجام عدم

 < 01/0 07/58 15( 65/35) 45( 00/84) متخصص بارداری از پیش مراقب فرد

 54( 53/55) 7( 00/14) ماما

 7( 54/15) 1( 00/5) دو هر

 < 01/0 16/75 15( 61/7) 68( 55/47) متخصص بارداری دوران مراقب فرد

 81( 95/40) 35( 51/54) ماما

 105( 53/51) 40( 00/58) دو هر

 < 01/0 89/17 4( 00/5) 8( 14/4) عروقی -قلبی ای زمینه بیماری

 1( 50/0) 3( 55/1) کلیوی

 10( 00/5) 6( 10/3) دیابت

 0( 0) 3( 55/1) خودایمن

 53( 50/11) 44( 79/55) ها بیماری سایر

 165( 00/81) 159( 83/66) بیماری عدم

 

 بورد و  149490 ي شوااره  بو   يقوات يتحق طورح  حاصل مقال  نيا

 اقدامات اارانيب از آگااان  تيرضا فرم اخذ خصرص در پژواشگران

 .دادند انجام را الزم

 

 ها افتهی

 1/4 كو   اسوت  بورده  درصود  1/1ي اوان يزا ياوا  يزيخرنر انراع رعيش

 درصود  0 اوا،  سوقط  انوراع  درصد 2/1 رحم، از خارج يحاملگ درصد

 پوس  ياا يزيخرنر درصد 2/1 و دكرلاان درصد 1/1 ،يسرراا جفت

 بو   مربرط ي،اانيزا ياا يزيخرنر درصد نيشتريب و باشد يم اانيزا از

 .باشد يم( درصد 2/1) سقط انراع

 تعوداد  و التيتحصو  شولل،  سوكرنت،  محل سن، يفراوان عيترز

ي حوال  در ؛(P > 19/1) نداشت يدار يمعن تفاوت گروه دو در اانيزا

 طورر  بو   عارضو   با گروه در سقط تعداد و يحاملگ تعداد نيانگيم ك 

 يفراوانو  و( P < 19/1) بورد  عارضو   بودون  گروه از شتريب يدار يمعن

 اوان يزا در اوم  و يقبلو  ياوا  اانيزا در ام ن،يسزار روش ب  اانيزا

 بودون  گوروه  از شوتر يب يدار يمعنو  طورر  بو   عارضو   با گروه در يفعل

 (.P < 19/1) برد عارض 

 يدار يمعن ارتباط عارض  نيا با يباردار از قبل مراقبت انجام نيب

 گوروه  در يبواردار  دوران ياا مراقبت اما ،(P > 19/1) شتندا وجرد

 از شوتر يب يدار يمعنو  طورر  بو   ي،اانيزا ياا يزيخرنر ي عارض  بدون

 عيو ترز ،نينچاا .(P < 19/1) برد ياانيزا ياا يزيخرنر يدارا گروه

 نيبو  يباردار دوران در ام و يباردار از  يپ ام مراقب، فرد يفراوان

 ياوا  يااريب يفراوان و( P < 19/1) داشت يدار يمعن تفاوت گروه دو

 طورر  بو   ي،اوان يزا ياوا  يزيخورنر  ي عارضو   با گروه در زين يا ن يزم

 (.0 جدول) (P < 19/1) برد عارض  بدون گروه از شتريب يدار يمعن

 ترجو   بوا  و سن كنترل با Logistic regression از حاصل جينتا

 دوران مراقبوت  يراوا يمتل بيو ترت بو   كو   داد نشوان  Wald مقودار  ب 

 يبورا  يدار يمعنو  ي كننوده  ينو يب  يپو  يا ن يزم ياا يااريب و يباردار

 راوا يمتل سواير  ،ريو متل دو نيو ا حضورر  در و اسوتند  يزيخرنر جاديا

 (.4 جدول) استند عارض  نيا جاديا يبرا يكاتر ي كننده ينيب  يپ
 

 مطالعه مورد متغیرهای حسب بر خونریزی ایجاد بینی پیش جهت Logistic regression از حاصل نتایج. 2 جدول

 OR برای% 59 اطمینان ی فاصله (ORیا  Odd ratioنسبت شانس ) Pمقدار  Wald مقدار رگرسیون ضرایب متغیر

 98/0–07/1 05/1 51/0 55/1 05/0 سن

 76/0-05/5 54/1 39/0 75/0 51/0 تولد از قبل مراقبت

 006/0-110/0 03/0 < 01/0 10/54 -60/3 بارداری دوران مراقبت

 53/1–11/4 50/5 < 01/0 50/13 95/0 ای زمینه های بیماری
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 بحث

بورد   درصود  1/1ي اانيزا ياا يزيخرنر انراع رعيشك   داد نشان جينتا

 رحوم  از خوارج  يحاملگ ،(درصد 2/1) اا سقط انراعك  از اين ميزان، 

 و( درصود  1/1) دكرلاوان  ،(درصد 1/0) يسرراا جفت ،(درصد 1/4)

 درصود  نيشوتر يب ( ب  ترتيبدرصد 2/1) اانيزا از پس ياا يزيخرنر

 .باشد يم( درصد 2/1) سقط انراع ب  مربرط ياانيزا ياا يزيخرنر

 يبورا  كننودگان  مراجعو  ) سوقط  انوراع  رعيش ،حاضر ي مطالع  در

  رعيشو  نيو ا ،رفورنس  كتوا   در. باشود  يمو  درصود  2/1( سوقط  انجام

 را سوقط  شويرع  جهواني  آمارااي و( 9)است  شده گزارش درصد 01

 وزارت ترسوط  شوده  گوزارش  يقطعو  آمار. است داده نشان درصد 04

 كورده  گوزارش  درصود  1-02بوين   را سوقط  رعيش ،ما كشرر بهداشت

 ،كرمانشواه  درو ااكاران  پاسداري بررس رينظ گريد مطالعات در. است

 و مواايني  اشوتري ، نيااچنو  .(4) شد گزارش درصد 2/2 سقط رعيش

 درصود  4/9 ك  آوردند دست ب  درصد 0/04 را سقط رعيش ،ااكاران

اواي   يافتو   كو  ( 01) برد درماني سقط نيز درصد 2/4 و يخرد  خردب

 .ندارد يخران ام جينتا نيا با حاضر ي مطالع 

. باشود  يم درصد 1/4 يرحا خارج يحاملگ رعيش ،مطالع  نيا در

 اسوت  شوده  گرفتو   نظر در درصد 9/1-9بين  رعيش ،رفرنس كتا  در

 در يرحاو  خارج يحاملگ رعيش ااكاران، و يحسن ي مطالع  در(. 2)

 در 1/1 ،0119 از بعد و يباردار 0111 در 4/0 ،0119 از قبل ياا سال

 شد برآورد يباردار 0111 در 22 ينابارور مراكز در و يباردار 0111

 حاضور  ي مطالعو   بو   نسوبت  را يرحا خارج يحاملگ رعيش ك ( 00)

 .داد يم نشان متفاوت ياندك

 نشوان  درصد 1/1 را جفت دكرلاان رعيش ،حاضر ي مطالع  جينتا

 در(. 04) اسوت  شوده  برآورد درصد 0 رقم نيا ،رفرنس كتا  در. داد

 رعيشوو ي امريكووا، متحووده االتيووا در، ااكوواران و Ananth يبررسوو

 كو   يگريد ي مطالع  در .(01) برد ترلد 0111 در 2/4 جفت دكرلاان

 ،ي امريكوا  متحوده  االتيا كشرر افت در ااكاران و Ananth ترسط

 انجوام  نگور  گذشوت   صوررت  ب  اياسپان و فنالند داناارک، نروژ، سرئد،

بو    كو  ( 02) بورد  ترلود  0111 در 1-1 نيب جفت دكرلاان رعيش شد،

 در ،نيااچنو . باشود  يمو  ااسور  ااي ايون مطالعو    با يافت  يبيتقرطرر 

 درصود  11/4 جفوت  دكرلاوان  رعيش ،ااكاران و يكرركرا ي مطالع 

 .ندارد يخران ام افت ي نيا با حاضر ي مطالع  ك ( 09) شد گزارش

ايون  . ب  دست آمد درصد 0 يسرراا جفت رعيش ،مطالع  نيا در

 و يكاشوان  ي مطالعو   در و( 04) درصود  9/1 رفورنس  كتا  درمقدار 

 گوزارش  درصد 42/1 باردار مادر 11211 يرو بر گرگان در ااكاران

 رعيشو  ،ي و ااكواران  گرگور  صوال  ي بررسو  در ،نيااچن .(02) شد

 كو   ،(01) بورد  شوده  داده نشوان  درصود  1/1 تهران در يسرراا جفت

 بورد.  مطالعوات  نيو ا ازبواالتر   ،حاضور  ي مطالع اين عارض  در  رعيش

 ترسووط مطالعوو  91 يرو بوور كوو  کيسووتااتيس يبررسوو در ،نيااچنوو

Cresswell جفوت  مورارد  تاوام  رعيشو  اسوت،  شده انجام ااكاران و 

. از ايون  (01) اسوت  شده گزارش يباردار 0111 ار در مررد 4/9 يسرراا

 .باشد يم باالتر زين مطالع  نيااي ا يافت  از ضر،اح ي مطالع  ي ج ينت رو،

 درصود  2/1 اوان يزا از بعود  يزيخرنر رعيش ،حاضر ي مطالع  در

 اوان يزا از بعد يزيخرنر رعيش ،ااكاران و Onongeي بررس در برد.

 Sheldon ترسط ي ك گريد يبررس در .(04) شد گزارش درصد 4/1

  در يبهداشوت  مركوز  194 مجاورع  در يمقطعو  صوررت   ب ااكاران و

  اوان يزا از بعود  يزيخورنر  رعيشو  بورد،  شوده  انجوام  جهان كشرر 41

 (.41) شد گزارش درصد 4/0

 بعد يزيخرنر رعيش ااكاران، و زاده لطفعلي يبررس در ،نيااچن

 رعيشو  مطالعات نيا جينتا ك ( 40) شد گزارش درصد 1/00 اانيزا از

 .داد يم نشان را اانيزا از بعد يزيخرنر از يباالتر

 كو   رسود  يم نظر ب  اا، يزيخرنر انراع از حاصل جينتا ب  ترج  با

 حاضور،  ي مطالعو   ياا اارستانيب در عارض  نيا رعيش نبردن باال ليدل

 در يزيخرنر انراع ي اا  يصيتشخ و يدرمان تيريمد يبرقرار امكان

 كو   نيو ا بو   ترجو   بوا  ،نيااچنو  .اسوت  اسوتان  ياا اارستانيب ي اا 

بو    ،اسوت  شوده  گوزارش  يزيخرنر باردار مادر مرگ علت نيتر عيشا

 اواران يب  يو تكل شودن  مشخص در يدرمان مراكز ي اا  يبيتقرطرر 

 زيو پرا اواران يب موررد  يبو  ارجواع  از امكوان  حد تا و نديناا يم ليتعج

 يبواالتر  رعيشو  بوا  يسورراا  جفت علت ب  يزيخرنر ،البت . نديناا يم

 شوده  گزارش وا ژپ نيا در مطالعات ريسا و رفرنس كتا  ب  نسبت

 اواران يب در يقبل نيسزار يباال رعيش ليدل ب  تراند يم زين آن ك  است

 .باشد مطالع  تحت

 و گفتو   پوي   مطالعوات  در سوقط  رعيشو  نداشوتن  مطابقوت  ليدل

 رشيپوذ  امكان ،مطالع  نيا در سقط رعيش بردن كم و حاضر ي مطالع 

 اعوزام  ضورورت  عودم  و اوا  اارسوتان يب ي اا  در سقط دچار اارانيب

 زيو ن يمورارد  در ،نيااچنو . اسوت  ارجواعي  ياوا  اارستانيب ب  شانيا

 سو   ياا سقط انجام ب  اقدام ينيپروستاگالند افيش زيتجر با پزشكان

 .نديناا يم ييسرپا صررت ب  اول، ي ماا 

 ب  سقط دچار مادران ارجاع و اعزام ،پژواشگر تجار  بر بنا

 بوا  ام آن ،يدرمان ياا سقط مرارد در ارجاعي تنها ياا اارستانيب

 سوقط،  مورارد  نيشوتر يب ج،ينتوا  اساس بر .است مادر يپزشك علل

 سوقط  14 مقابول  در ييالقوا  سوقط  نفر 24) ييالقا سقط ب  مربرط

 ييالقا سقط انجام مرارد نيشتريب ،نيااچن .است( يخرد ب  خرد

 ،سوقط  نورع  نيا انجام مرارد نيكاتر و)س(  الزارا اارستانيب در

 تفاوت ليدل ب  ام نيا ك  است )ع( ميمر ابن يسيع اارستانيب در

 فور   تاخدم ي  يارا امكانو  اارستانيب دو نيا در خدمات انجام

 .باشد مي( )س الزارا اارستانيب در يتخصص
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 صيتشوخ  قابل اا اارستانيب ي  يكل در زين رحم از خارج يحاملگ

 ،باشود  نظور  مود  يانتظوار  درموان  ك  يمرارد در فقط و است درمان و

 .شرند يم ارجاع ارجاعي، اارستانيب ب  اارانيب

 اوا  يزيخورنر  انراع ي اا  رعيش يبررس بر عالوه ،مطالع  نيا در

 با عرامل يبرخ ارتباط د،يگرد مطرح ك ( سرم و دوم اول، ي ماا  س )

 بو   نسوبت  مطالعو   نيو ا قورت  ي نقط  ك  شد دهيسنج زين عارض  نيا

 :باشد يم ليذ شرح ب  و گفت  پي  مطالعات

 بوا  يبواردار  از  يپو  مراقبوت ك  ارتبواط   است آن از يحاك جينتا

 ،(P > 19/1) سوت ين دار يمعن ياانيزا و يحاملگ ياا يزيخرنر انراع

 دارد يدار يمعنو ارتبواط   عارضو   نيا با يباردار دوران ياا مراقبت اما

(10/1 > P)اريبس ،عارض  بدون گروه در مراقبت تعداد ك  يطرر ب  ؛ 

 ليو دل ب  تراند يم امر نيا چ  اگر ك  است عارض داراي  گروه از شتريب

 و سوقط  ريو نظ ،ياانيزا ياا يزيخرنر انراع از يبرخ دنيرس خاتا  ب 

 يبواردار  دوران ياوا  مراقبوت  شوروع  از قبول  رحم، از خارج يحاملگ

 مراقبوت  انجام يدرصد 011 افتيدر ب  ترج  با ،مجارع در اما باشد،

 اا مراقبت نيا مرقع ب  شروع و انجام بر عارض  بدون مرارد ي اا  در

 .گردد يم ديكأت

 و يبواردار  از قبول  مراقبوت  ريو متل دو نيبو  يدار يمعن عدم علت

 نيا ك  چرا ؛باشد يم مراقبت نرع نيا نييپا رعيش زين يباردار عرارض

 و ديو ناا يبواردار  وارد كامول  سوالمت  بوا  را موادر  ترانود  يم ،مراقبت

 ايو  و درموان  يحواملگ  از قبول  در را يا نو  يزم ياوا  يااريب از ياريبس

 اواي  مراقبت انجام زين ااكاران و Pembe ،ن يزم نيا در .ديناا كنترل

 گوزارش  زاياوان  و حواملگي  نتايج بهبرد سبب را بارداري نيح و قبل

 الزم بواروري  سونين  در زنان تاام براي را مراقبت نيا انجام و ناردند

 (.44) دانستند

 متخصص ترسط عارض داراي  گروه در مراقبت شتريب انجام ليدل

 از شوان يااحتاوالي   ورود و افوراد  نيا بردن خطر پر زين مطالع  نيا در

 از اوا  آن شوتر يب ارجواع  ايو  و نيمتخصصو  ياا مطب ب  يباردار يابتدا

 .باشد يم اا مطب نيا ب  سالمت جامع مراكز

 يا نو  يزم ياوا  يااريب نيب ك  داد نشان ،پژوا  نيا ي افت ي گريد

 وجورد  يدار يمعنو  يآموار  ي رابطو   ي،بواردار  دوران ياا يزيخرنر با

 (. P < 10/1) داشت

 و يا نو  يزم ياوا  ياوار يب نيبو  ارتبواط  ب  ،رفرنس كتب تاامي در

 بو   از ،كتوب  نيااو  در اموا  ،است شده اشاره يباردار دوران عرارض

 انجوام  ترسوط  اوا  ياوار يب كنترل با كامل يباردار کي دنيرس سرانجام

 ي مطالعو   .اسوت  شده صحبت زين مناسب يباردار نيح و قبل مراقبت

Chang و Such خطور  كو  اسوت   داده نشوان  خصورص  نيو ا در زين 

 جواد يا سوبب  ،چاقي و ديابت خرن، پرفشاري نظير يمزمن ااي بيااري

 يموادر  ياموداا يپ بهبورد  بو   اوا  آن كنترل و شرد مي يباردار عرارض

 (.41) انجامد يم

 ريسوا  مورارد  بو   مربورط  اا، يااريب نيشتريب حاضر، ي مطالع  در

 ياوا  ياوار يب آن از پس و( يفراوان نيشتريب با يديروئيپرتيا) يااريب

 زانيو م با را يباردار ياا يزيخرنر ،اا يااريب نيا و برد يعروق -يقلب

 نظور  بو   ،البتو   .بورد  كورده  جاديا عارض  بدون گروه ب  نسبت يشتريب

 زين پزشک طرف از اا پرونده در يديروئيپرتيا گزارش ي اا  رسد يم

 كننوودگان مصوورف ،افووراد نيووا از يبرخوو كوو  چوورا ؛نباشوود  يصووح

 نو   و 9/4 از كاتور  بو   نيروتوروپ يت سط  رساندن يبرا نيروكسيلروت

 .باشند يمي واقع يديروئيپرتيامبتاليان ب  

 ياوا  ياوار يب از شده گزارش يفراوان رسد يم نظر ب  ،حال ار ب 

 از كاتور  يحتو  پژوا ، نيا ي عارض  دچار باردار مادران در يا ن يزم

 بو   موادران،  نيو ا در اوا  يااريب نيا ييشناسا عدم و باشد يواقع زانيم

 اواي   يآزموا  ارجاع اي و اا  يآزما جرا  شدن آماده رانگاميد ليدل

 در نتيجو   و اارسوتان يب از رونيو ب ياوا  شوگاه يآزما بو   ااريب يتخصص

 كو   باشود  مربرط پزشک مطب ب   يآزما جرا  تؤير شدن مركرل

رو،   از ايون  ؛برد مالحظ  قابل پژواشگر يپرسشگر يط در ل أمس نيا

 .شرد يم محسر  حاضر پژوا  ياا تيمحدود از

 انوراع  رعيشو  بوردن  کيو نزد بور  يمبنو  مطالعو   نيا جينتا ب  ترج  با

 نيو ا در آموده  دسوت  بو   ارقوام  رفورنس،  كتب ب  ياانيزا ياا يزيخرنر

 خودمات  دانگوان   يو ارا عارم ترافق ب  نظر اما ،است قبرل قابل پژوا 

 مورارد  از ياريبسو  بوردن  يريو گ  يپو  قابول  بور  يمبنو  بواردار  موادران  ب 

 يرااناااوا  و اوا  نام  شيره يبازنگر بر ،ياانيزا و يباردار ياا يزيخرنر

 و يمكفو  مناسب، يانسان يروين گرفتن نظر در اا، مراقبت با مرتبط ينيبال

 دچووار موورارد در ژهيووو بوو  خوودمات تيووفيك يارتقووا منظوورر بوو  متبحور 

 يا شو  ير علول  يبررسو  ،نيااچنو  .شورد  يمو  ديكأت يا ن يزم ياا يااريب

 ياوا  تو  يكا بوا  مورتبط  ياوا  تيفعال روند بر نظارت و يباردار عرارض

 .شرد يم شنهاديپ ندهيآ مطالعات جهت اا، اارستانيب در يباردار عرارض

 

 تشکر و قدردانی

مصور    149490 ي اين مقالو ، حاصول طورح تحقيقواتي بو  شوااره      

كو    باشود  معاونت پژواشي دانشگاه علرم پزشكي اصفهان مي ي حرزه

 يااكوار  از پژواشگران با تأمين اعتبار ااين حرزه انجام شده است.

 .نديناا يم سپاسگزاري درمان معاونت ي حرزه و حرزه نيا

 

 



 

 

 
http://jims.mui.ac.ir 

 و همکاران پوریتوکل شهرزاد یباردار دوران یهایزیخونر انواع با مرتبط عوامل و وعیش یبررس

 678 1397چهارم مرداد  ی/ هفته484ی / شماره 36سال  –مجله دانشکده پزشکی اصفهان 

References 

1. Office of Mothers' Health, Bureau of Family, 

Population and School Health. A study on the history 

of 42 dead mothers in 2011 (Based on the forms of 

maternal death care system). Tehran, Iran: Ministry 

of Health and Medical Education; 2016. [In Persian]. 

2. Bahreini S, Beigi M, Rahimi M, Valiani M. Analysis 

of maternal mortality in Isfahan, Iran: A case series 

study. Ann Trop Med Public Health 2017; 10(6): 

1591-5. 

3. Nazemroaya B, Ghasemi-Tehrani H. Case report: 

Saving a pregnant woman from pulmonary embolism 

and massive hemorrhage due to placenta percreta 

with invasion to bladder. J Isfahan Med Sch 2016; 

34(369): 35-40. [In Persian]. 

4. World Health Organization. Maternal mortality 

[Online]. [cited 2018 Feb 16]; Available from: URL: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/en/i

ndex.html 

5. Hasegawa J, Sekizawa A, Tanaka H, Katsuragi S, 

Osato K, Murakoshi T, et al. Current status of 

pregnancy-related maternal mortality in Japan: A 

report from the Maternal Death Exploratory 

Committee in Japan. BMJ Open 2016; 6(3): e010304. 

6. Bloom SL, Corton MM, Spong CY, Dashe JS, 

Leveno KJ. Williams Obstetrics. 24th ed. New York, 

NY: McGraw-Hill Education; 2014. p. 780. 

7. Waggoner MR. Motherhood preconceived: the 

emergence of the Preconception Health and Health 

Care Initiative. J Health Polit Policy Law 2013; 

38(2): 345-71. 

8. Office of Mothers' Health, Bureau of Family, 

Population and School Health. IMES provincial 

monitoring of mothers' health program, 2005 

[Unpublished report]. Isfahan, Iran: Deputy of 

Health, Isfahan University of Medical Sciences; 

2005. [In Persian]. 

9. Pasdar Y, Heidari N, Safari Y, Safari Faramani R, 

Izadi N, Jamshidpour M, et al. Prevalence of some 

risk factors in pregnant women. Iran J Obstet 

Gynecol Infertil 2012; 15(21): 14-23. [In Persian]. 

10. Ashtarimahini M, Tol A, Majlessi F, Rahimi Froshani 

A, Pourreza A. Assessment of abortion and some 

effective factors among of wemon referred to Zanjan 

City hospitals. J Health Syst Res 2013; 9(7):741-8. 

[In Persian]. 

11. Hasani M, Keramat A, Khosravi A, Oshrieh Z, Hasani 

Marjan. Prevalence of ectopic pregnancy in Iran: a 

systematic review and meta-analysis. Iran J Obstet 

Gynecol Infertil 2016; 19 (23):15-23. [In Persian]. 

12. Bienstock JL, Fox HE, Wallach EE. The Johns 

Hopkins Manual of Gynecology and Obstetrics. 5th 

ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and 

Wilkins; 2015. p. 139-40. 

13. Ananth CV, Lavery JA, Vintzileos AM, Skupski DW, 

Varner M, Saade G, et al. Severe placental abruption: 

clinical definition and associations with maternal 

complications. Am J Obstet Gynecol 2016; 214(2): 272. 

14. Ananth CV, Keyes KM, Hamilton A, Gissler M, Wu 

C, Liu S, et al. An international contrast of rates of 

placental abruption: An age-period-cohort analysis. 

PLoS One 2015; 10(5): e0125246. 

15. Kavarkoohi F, Haydarpour S, Amolaee K, Mahdavi S, 

Rezaee M. et al. Assessment of the prevalence of placental 

abruption in pregnant women referred to Motazedi 

Hospital, Kermanshah, (2001-2002). J Kermanshah Univ 

Med Sci 2007; 11(3): 312-9. [In Persian].  

16. Kashani E, Tabandeh A, Karimi Zare E, Roshandel 

G. Risk factors and outcomes of placenta previa in 

pregnant women. J Gorgan Univ Med Sci 2011; 

12(4): 46-50. [In Persian]. 

17. Saleh Gargari S, Seify Z, Haghighi L, Khoshnood 

Shariati M, Mirzamoradi M. Risk factors and 

consequent outcomes of placenta previa: report from 

a referral center. Acta Med Iran 2016; 54(11): 713-7. 

18. Cresswell JA, Ronsmans C, Calvert C, Filippi V. 

Prevalence of placenta praevia by world region: A 

systematic review and meta-analysis. Trop Med Int 

Health 2013; 18(6): 712-24. 

19. Ononge S, Mirembe F, Wandabwa J, Campbell 

OMR. Incidence and risk factors for postpartum 

hemorrhage in Uganda. Reproductive Health 2016; 

13(1): 38. 

20. Sheldon WR, Blum J, Vogel JP, Souza JP, 

Gulmezoglu AM, Winikoff B. Postpartum 

haemorrhage management, risks, and maternal 

outcomes: findings from the World Health 

Organization Multicountry Survey on Maternal and 

Newborn Health. BJOG 2014; 121(Suppl 1): 5-13. 

21. Lotfalizadeh M, Mansouri A, Mansouri A, Ghomian N. 

Evaluation of Causes and Therapeutic Methods of 

Controlling of Postpartum Hemorrhage in two 

Governmental Hospital of Mashhad, Iran. Iran J Obstet 

Gynecol Infertil 2013; 16(62): 1-5. [In Persian]. 

22. Pembe AB, Carlstedt A, Urassa DP, Lindmark G, 

Nystrom L, Darj E. Quality of antenatal care in rural 

Tanzania: Counselling on pregnancy danger signs. 

BMC Pregnancy and Childbirth 2010; 10(1): 35. 

23. Chang HJ, Suh CS. Ectopic pregnancy after assisted 

reproductive technology: What are the risk factors? 

Curr Opin Obstet Gynecol 2010; 22(3): 202-7. 



DOI: 10.22122/jims.v36i484.10069  Published by Vesnu Publications 
 
 
 

 

1- MSc Student, Department of Midwifery and Reproductive Health, Students Research Commitee, School of Nursing and Midwifery, 
Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran 
2- Lecturer, Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical 
Sciences, Isfahan, Iran 
Corresponding Author: Marjan Beigi, Email: beigi@nm.mui.ac.ir 
 

 

http://jims.mui.ac.ir 

 679 1397چهارم مرداد  ی/ هفته484ی / شماره 36سال  –مجله دانشکده پزشکی اصفهان 

Journal of Isfahan Medical School Vol. 36, No. 483, 4
th

 Week, August 2018  
  

Received: 05.05.2018 Accepted: 19.06.2018 Published: 03.08.2018 

 

 
Evaluating the Prevalence of Different Types of Obstetric Hemorrhage and its 
Related Factors in the Second- and Third-Level Hospitals Affiliated to Isfahan 

University of Medical Sciences, Iran, during the Third Quarter of Year 2016 
 

Shahrzad Tavakolipoor
1

, Nafiseh Sadat Nekuei
2
, Marjan Beigi

2
 

 

Abstract 

Background: Obstetrics hemorrhage is a common reason of mortality among all of countries and also the 

country of Iran. Therefore, assessment of its incidence could be one of the most important strategies for the 

policy makers to improve mothers’ health. This study aimed to determine the prevalence of obstetric hemorrhage 

and its related factors in the second- and third-level hospitals affiliated to Isfahan University of Medical 

Sciences, Iran, during the third quarter of year 2016.  

Methods: This descriptive-analytic study was conducted on 2477 pregnant mothers. Data were collected by 

daily visiting of the labor, and gynecology and high-risk pregnant mothers’ wards. Data were analyzed using 

descriptive and inferential statistics via SPSS software. 

Findings: The prevalence of obstetric hemorrhage was 7.8%, and significant relation was between performing 

and the number of prenatal care (P < 0.01), care provider (P < 0.01), and also underling diseases (P < 0.01) with 

obstetric hemorrhages; however, no significant relation existed between preconception care and obstetric 

hemorrhages (P > 0.05). Logistic regression showed that prenatal care and underlying disease were more 

predictable for hemorrhage than other variables (P < 0.01). 

Conclusion: The prevalence of obstetric hemorrhages was close to the reference textbooks in the referral 

hospitals affiliated to Isfahan University of Medical Sciences, which indicated the possibility of managing this 

incidence in all of the hospitals of Isfahan Province. Since obstetric hemorrhages are mostly preventable, it has 

been emphasized to benefit from all of the opportunities, especially in promotion of prenatal care and controlling 

of underlying disease. 
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