ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ ـ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ

ﺗﺎﺛﯿﺮ زاﯾﻤﺎن در آب ﺑﺮ ﻃﻮل ﻣﺪت زاﯾﻤﺎن و ﻣﯿﺰان درد در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ روش
ﻣﺘﺪاول

4

ﺳﻬﯿﻼ اﮐﺒﺮي ،1ﻧﺼﺮت اﻟﻪ رﺷﯿﺪي ،2ﻓﺮﺣﻨﺎز ﭼﻨﮕﺎوي ،3ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺟﻨﺎﻧﯽ ،3ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻃﺮاﺣﯽ
 - 1اﺳﺘﺎدﯾﺎر ،ﮔﺮوه زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن ،داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن
 - 2ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ
 - 3ﻣﺮﺑﯽ ،ﮔﺮوه ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ،داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن
 - 4ﻣﺮﺑﯽ ،ﮔﺮوه اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژي ،داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن
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ﭼﻜﻴﺪﻩ
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،87/4/28 :ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ87/6/8 :
 Øﻣﻘﺪﻣﻪ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺳﺰارﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل

روﺷﻬﺎي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﺰارﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮآن ﺷﺪﯾﻢ اﺛﺮات زاﯾﻤﺎن در آب را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش زاﯾﻤﺎن

ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان درد و ﻃﻮل ﻣﺪت زاﯾﻤﺎن ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.

 Øﻣﻮاد و روشﻫﺎ :اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﻮده و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎي ﺑﺎردار  G1و  G2ﺑﺎ ﺳﻦ

ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ  38-42Wﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻋﺴﻠﯿﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ  100ﻣﻮرد ﺑﻮد ﮐﻪ در دو ﮔﺮوه
 50ﻧﻔﺮي زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ روش ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و زاﯾﻤﺎن در آب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .و ﻃﻮل ﻣﺪت زاﯾﻤﺎن و ﻣﯿﺰان درد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺘﻬﺎي آﻣﺎري
ﮐﺎي اﺳﮑﻮر ،ﮐﺮوﺳﮑﺎل واﻟﯿﺲ و ﻣﻦ وﯾﻨﺘﻨﯽ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و  p< 0/05ﻣﻌﻨﯽ دار ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.

 Øﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ :ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻌﺎل زاﯾﻤﺎن در روش زاﯾﻤﺎن در آب  3/1 ±0/8ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ در

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻌﺎل زاﯾﻤﺎن در ﮔﺮوه ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻪ  4/7 ± 0/8ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري ﮐﺎﻫﺶ دارد ) (p< 0/05و

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم زاﯾﻤﺎن در ﮔﺮوه زاﯾﻤﺎن در آب  0/53 ± 0/22ﺳﺎﻋﺖ و در ﮔﺮوه ﻣﻘﺎﺑﻞ  0/88 ± 0/43ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد

ﮐﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  p< 0/05ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري ﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم زاﯾﻤﺎن ﻧﯿﺰ در روش زاﯾﻤﺎن در آب ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.ﻣﯿﺰان

درد ﻧﯿﺰ در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﯿﺰان ﻣﻌﯿﺎر درد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ .در ﮔﺮوه زاﯾﻤﺎن در آب  3/53 ±0/79و در ﮔﺮوه ﻣﻘﺎﺑﻞ
 6/96 ±1/7ﺑﺮآورد ﺷﺪ .ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  p< 0/05ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان درد در ﮔﺮوه زاﯾﻤﺎن در آب ﻣﻌﻨﯽ دار ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.

 Øﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي :اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ زاﯾﻤﺎن در آب ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻃﻮل ﻣﺪت زاﯾﻤﺎن و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان درد و

ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻼت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﯿﺮ داروﯾﯽ و ﻏﯿﺮ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺑﺮاي ﻣﻮارد ﺳﺰارﯾﻦ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 Øﮐﻠﯿﺪ واژهﻫﺎ :زاﯾﻤﺎن در آب ،زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ روش ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،درد ،ﻃﻮل ﻣﺪت زاﯾﻤﺎن

آدرس ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ :ﺧﺮم آﺑﺎد ،ﮐﻤﺎﻟﻮﻧﺪ ،ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺮدﯾﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ،داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ

ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏdr_akbari_s@yahoo.com :
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ﺗﺎﺛﯿﺮ زاﯾﻤﺎن در آب ﺑﺮ ﻃﻮل ﻣﺪت زاﯾﻤﺎن و ﻣﯿﺰان درد در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ روش ﻣﺘﺪاول 

ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻣﺮوزه ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان درد را در
ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از داروﻫﺎي ﻣﺴﮑﻦ و
ﻣﺨﺪر در ﺑﺴﯿﺎري اﻋﻤﺎل ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﺷﻮد .اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﻫﺎ در ﮐﺎﻫﺶ درد زاﯾﻤﺎن ﮐﻪ ﯾﮑﯽ
از ﺟﺎن ﻓﺮﺳﺎﺗﺮﯾﻦ دردﻫﺎﺳﺖ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد.
و اﺻﻮﻻ ﺗﺮس از درد زاﯾﻤﺎن ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻣﺘﻨﺎع زﻧﺎن از
زاﯾﻤﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﻏﻠﺐ زﻧﺎن ﺳﺰارﯾﻦ را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ).(1
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺪف را
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺳﺰارﯾﻦ در ﯾﮏ دوره  10ﺳﺎﻟﻪ از ﺳﺎل 2010-2000
از  %25/5ﺑﻪ  %15/5ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ).(2

اﮐﺒﺮي و ﻫﻤﮑﺎران

ﻃﺒﻖ آﻣﺎر اﻋﻼم ﺷﺪه از ﻃﺮف وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﯿﺰان
ﺳﺰارﯾﻦ در اﯾﺮان  3ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻣﺎر ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ .در ﯾﮏ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺗﻬﺮان ﺑﺮ روي  100ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻮﻟﯿﭙﺎر ﮐﻪ در دو ﮔﺮوه
آزﻣﺎﯾﺶ و ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان
ﻣﺪاﺧﻼت ﭘﺰﺷﮑﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از اﮐﺴﯽ ﺗﻮﺳﯿﻦ ،ﻣﺴﮑﻦ و
اﭘﯿﺰﯾﻮﺗﻮﻣﯽ در ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻤﺘﺮ از ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻮده اﺳﺖ
).(6
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻋﺴﻠﯿﺎن ﺧﺮم آﺑﺎد ﺑﺮ
آن ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي ﺑﺮ روي ﻃﻮل ﻣﺪت زاﯾﻤﺎن و ﻣﯿﺰان درد
در دو ﮔﺮوه زاﯾﻤﺎن در آب و زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ روش ﻣﺘﺪاول داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ

ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ درد زاﯾﻤﺎن از روش ﻫﺎي زاﯾﻤﺎن ﺑﺪون درد ﺑﻪ

اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ از

ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯽ ﺣﺴﯽ اﭘﯿﺪورال ﯾﺎ اﺳﭙﺎﯾﻨﺎل ،اﺳﺘﻔﺎده از اﮐﺴﯿﺪ ﻧﯿﺘﺮو

ﺗﺎرﯾﺦ  84/12/1ﺗﺎ  85/ 12/1در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن زﻧﺎن ﻋﺴﻠﯿﺎن ﺧﺮم

) (N2Oدر ﮐﭙﺴﻮل ﻫﺎي اﻧﺘﻮﻧﻮﮐﺲ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺨﺪرﻫﺎ و

آﺑﺎد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  100ﺧﺎﻧﻢ

داروﻫﺎي ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻣﺘﺪاول ﺷﺪه اﺳﺖ ).(3

ﺑﺎردار ﺑﻮد ﮐﻪ در دو ﮔﺮوه  50ﻧﻔﺮي زاﯾﻤﺎن در آب و زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ

و اﻣﺮوزه در ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮر ﻫﺎي ﺟﻬﺎن از ﯾﮏ روش ﻏﯿﺮ

روش ﻣﺘﺪاول ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻫﺮ دو ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ ﺳﻦ ،ﭘﺎرﯾﺘﯽ

داروﯾﯽ و ﻏﯿﺮ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم زاﯾﻤﺎن در آب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ

و ﺳﻦ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﺴﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮش

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ آﺳﺘﺎﻧﻪ درد در ﺧﺎﻧﻢ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد

ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي ﺑﺎردار در ﺳﻨﯿﻦ  16ﺗﺎ  28ﺳﺎﻟﮕﯽ ،ﮔﺮاوﯾﺪ  1ﯾﺎ  2و

اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت ﻣﻮﺛﺮ رﺣﻤﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﯿﺮ

ﺳﻦ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ  38ﺗﺎ  42ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.

زاﯾﻤﺎن در ﻣﺤﯿﻂ آﺑﯽ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺮ ﻃﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﯾﮏ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮ  9ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ روي 9518

ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ اي ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺮ
ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﮑﺎران ﻃﺮح ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ :

زاﯾﻤﺎن ﺷﺎﻣﻞ  3617زاﯾﻤﺎن در آب و  5901زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ روش

ﺳﻦ ،ﺳﻦ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ،ﮔﺮاوﯾﺘﯽ ،ﻃﻮل ﻣﺮﺣﻠﻪ  1و  2زاﯾﻤﺎن،

ﻣﺘﺪاول ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ زاﯾﻤﺎن در آب ﺑﺮاي ﻣﺎدر و

ﻣﯿﺰان درد ،ﻣﯿﺰان ﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﮑﻦ و اﮐﺴﯽ ﺗﻮﺳﯿﻦ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ

ﻧﻮزاد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻔﯿﺪ ﺗﺮ از زاﯾﻤﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ ).(4

اﭘﯿﺰﯾﻮﺗﻮﻣﯽ ،آﭘﮕﺎر ﻧﻮزاد و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪي ﺑﯿﻤﺎر از روش زاﯾﻤﺎن.

در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﯾﮕﺮي ﺑﺮ روي  220زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ

اﯾﻦ ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﺠﻮز ﺑﻨﺪ  1ﻣﻮرخ  85/1/30ﮐﻤﯿﺘﻪ

رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ زاﯾﻤﺎن در آب ﺑﺮاي ﻣﻮارد زاﯾﻤﺎن ﻫﺎي ﺳﺨﺖ و ﻃﻮل

اﺧﻼق در ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن را اﺧﺬ ﻧﻤﻮده

ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺎز ﻣﺪاﺧﻼت ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﮐﺎﻫﺶ

اﺳﺖ و ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم زاﯾﻤﺎن در آب از ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي ﺣﺎﻣﻠﻪ رﺿﺎﯾﺖ

ﻣﯽ دﻫﺪ ) .(5در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﺰارﯾﻦ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي دارد و

ﮐﺘﺒﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺑﯿﻤﺎران در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻌﺎل زاﯾﻤﺎﻧﯽ وارد
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ﺗﺎﺛﯿﺮ زاﯾﻤﺎن در آب ﺑﺮ ﻃﻮل ﻣﺪت زاﯾﻤﺎن و ﻣﯿﺰان درد در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ روش ﻣﺘﺪاول 
ﺣﻮﺿﭽﻪ آب ﮔﺮم ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و در ﻃﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ

از ﻧﻈﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﻦ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

زاﯾﻤﺎن ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﺟﻨﯿﻦ ،ﻣﯿﺰان درد و اﺳﺘﻔﺎده از

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ  %36ﻣﻮارد ﺳﻦ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ  38ﺗﺎ  39ﻫﻔﺘﻪ،

اﮐﺴﯽ ﺗﻮﺳﯿﻦ و ﻣﺴﮑﻦ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺘﯽ

 %33ﻣﻮارد ﺳﻦ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ  39ﺗﺎ  40ﻫﻔﺘﻪ %26 ،ﻣﻮارد ﺳﻦ

ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺰارﯾﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ از ﻃﺮح ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .در

ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ  40ﺗﺎ  41ﻫﻔﺘﻪ و  %5ﻣﻮارد ﺳﻦ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ  41ﺗﺎ  42ﻫﻔﺘﻪ

ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻋﺪم ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دﯾﻼﺗﺎﺳﯿﻮن در  2ﺳﺎﻋﺖ وﺟﻮد داﺷﺖ و

داﺷﺘﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ ﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻌﺎل زاﯾﻤﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ

ﯾﺎ اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد از اﮐﺴﯽ ﺗﻮﺳﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ و در

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻌﺎل زاﯾﻤﺎن در ﮔﺮوه ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي

ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎردار ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ از ﭘﺮوﻣﺘﺎزﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ

ﻧﻮﻟﯿﭙﺎر زاﯾﻤﺎن در آب  3/6±0/82ﺳﺎﻋﺖ و در ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي ﺷﮑﻢ

و ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﺴﮑﻦ دﻗﯿﻘﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻣﯿﺰان درد ﺑﺎ

دوم زاﯾﻤﺎن در آب  2/8±0/8ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻠﯽ ﻃﻮل

اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﻌﯿﺎر درد 1ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﺪ .در اﯾﻦ روش ﺷﺪت

ﻣﺪت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻌﺎل زاﯾﻤﺎن  3/1±0/8ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد.

درد از ﻣﯿﺰان  0ﺗﺎ  10درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﯽ ﺷﺪ.

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻌﺎل زاﯾﻤﺎن در ﮔﺮوه ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي

ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎي ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر

ﻧﻮﻟﯿﭙﺎر زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ روش ﻣﺘﺪاول  5/2±0/5ﺳﺎﻋﺖ و در ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي

ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎري ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار

ﺷﮑﻢ دوم زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ روش ﻣﺘﺪاول  4/32±0/8ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد .و

 spssو ﺗﺴﺖ ﻫﺎي آﻣﺎري آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ،ﮐﺎي اﺳﮑﻮر،2

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻠﯽ ﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻌﺎل زاﯾﻤﺎن در ﮔﺮوه زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ

ﮐﺮوﺳﮑﺎل واﻟﯿﺲ 3و ﻣﻦ وﯾﻨﺘﻨﯽ 4اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ و p-value

روش ﻣﺘﺪاول  4/7±0/8ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد.

ﮐﻤﺘﺮ از  0/05ﻣﻌﻨﯽ دار ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  100ﻣﻮرد ﺑﻮد ﮐﻪ در دو ﮔﺮوه  50ﻧﻔﺮي
زاﯾﻤﺎن در آب و زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ روش ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻫﺮ
ﮔﺮوه ﺑﻪ دو زﯾﺮ ﮔﺮوه  25ﻧﻔﺮي ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي ﻧﻮﻟﯿﭙﺎر و ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي
ﺑﺎردار ﺷﮑﻢ دوم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ ﺑﯿﻤﺎران در ﮔﺮوه ﻧﻮﻟﯿﭙﺎر زاﯾﻤﺎن در آب
 20±2/1ﺳﺎل و در ﮔﺮوه ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي ﺑﺎردار ﺷﮑﻢ دوم زاﯾﻤﺎن در
آب  25±2/1ﺳﺎل ﺑﻮد و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻠﯽ ﺳﻦ ﺑﯿﻤﺎران در ﮔﺮوه
زاﯾﻤﺎن در آب  21±2/5ﺳﺎل ﺑﻮد.
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ ﺑﯿﻤﺎران در ﮔﺮوه ﻧﻮﻟﯿﭙﺎر زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ روش
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ  19/8±2/4ﺳﺎل و در ﮔﺮوه ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي ﺑﺎردار ﺷﮑﻢ دوم
زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ روش ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ  21±2/3ﺳﺎل ﺑﻮد و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻠﯽ ﺳﻦ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم زاﯾﻤﺎن در ﮔﺮوه ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي
ﻧﻮﻟﯿﭙﺎر زاﯾﻤﺎن در آب  0/62±0/21ﺳﺎﻋﺖ و در ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي ﺷﮑﻢ
دوم زاﯾﻤﺎن در آب  0/34±0/8ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻠﯽ ﻃﻮل
ﻣﺪت ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم زاﯾﻤﺎن در ﮔﺮوه زاﯾﻤﺎن در آب 0/53±0/22
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد.

1

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم زاﯾﻤﺎن در ﮔﺮوه زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ
روش ﻣﻌﻤﻮل  0/88±0/43ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ p value
ﮐﻤﺘﺮ از  0/05از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﮐﺎﻫﺶ ﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻌﺎل
زاﯾﻤﺎن و ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم زاﯾﻤﺎن در ﮔﺮوه زاﯾﻤﺎن در آب ﻣﻌﻨﯽ دار
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از اﮐﺴﯽ ﺗﻮﺳﯿﻦ در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در ﻓﺎز ﻓﻌﺎل زاﯾﻤﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي ﺑﺎردار
دﭼﺎر ﻋﺪم ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ زاﯾﻤﺎن ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ از اﮐﺴﯽ ﺗﻮﺳﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده

ﺑﯿﻤﺎران در ﮔﺮوه زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ روش ﻣﺘﺪاول  20±2/5ﺳﺎل ﺑﻮد.
3. Kruskal-wallis
4. mann whintney

1. Visual analog score
2. K-square
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ﺗﺎﺛﯿﺮ زاﯾﻤﺎن در آب ﺑﺮ ﻃﻮل ﻣﺪت زاﯾﻤﺎن و ﻣﯿﺰان درد در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ روش ﻣﺘﺪاول 
ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد در ﮔﺮوه زاﯾﻤﺎن در آب  %83/7ﻧﯿﺎز ﺑﻪ

از ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﭘﯿﺰﯾﻮﺗﻮﻣﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در روش

اﺳﺘﻔﺎده از اﮐﺴﯽ ﺗﻮﺳﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﮔﺮوه زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ

زاﯾﻤﺎن در آب و زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ روش ﻣﺘﺪاول ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  %61و %35/6

روش ﻣﻌﻤﻮل  %43/1ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﮐﺴﯽ ﺗﻮﺳﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ

از ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﭘﯿﺰﯾﻮﺗﻮﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ p value

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  p valueﮐﻤﺘﺮ از  0/05ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده از اﮐﺴﯽ

ﮐﻤﺘﺮ از  0/05ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﭘﯿﺰﯾﻮﺗﻮﻣﯽ در ﮔﺮوه زاﯾﻤﺎن در آب

ﺗﻮﺳﯿﻦ در ﮔﺮوه زاﯾﻤﺎن در آب ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﮑﻦ ﮐﻪ دراﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﭘﺮوﻣﺘﺎزﯾﻦ

از ﻧﻈﺮ آﭘﮕﺎر دﻗﯿﻘﻪ  5ﻧﻮزادان در ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي ﺑﺎردار ﮔﺮوه

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ

زاﯾﻤﺎن در آب ﻫﯿﭻ ﻣﻮردي از آﭘﮕﺎر ﮐﻤﺘﺮ از  8دﯾﺪه ﻧﺸﺪ%85/7 .

در ﮔﺮوه زاﯾﻤﺎن در آب  %85/7ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ

از اﯾﻦ ﮔﺮوه آﭘﮕﺎر 10و  %14/3آﭘﮕﺎر  8ﺗﺎ  10داﺷﺘﻨﺪ .در

درﮔﺮوه زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ روش ﻣﺘﺪاول  %41/2ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﮑﻦ

ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در ﮔﺮوه زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ روش ﻣﺘﺪاول  %54/2آﭘﮕﺎر دﻗﯿﻘﻪ

ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  p valueﮐﻤﺘﺮ از 0/05ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ

ﭘﻨﺠﻢ  10و  %31/3آﭘﮕﺎر  8ﺗﺎ  10و  %14/6آﭘﮕﺎر  6ﺗﺎ  8داﺷﺘﻨﺪ

ﻣﺴﮑﻦ در ﮔﺮوه زاﯾﻤﺎن در آب ﻣﻌﻨﯽ دار ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد )ﺟﺪول .(1

و ﯾﮏ ﻣﻮرد از ﻧﻮزادان ﻧﯿﺎز ﺑﻪ  NICUداﺷﺖ )ﺟﺪول .(3

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  -1ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎي ﺑﺎردار ﺑﺮ اﺳﺎس روش
زاﯾﻤﺎن و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ

ﮔﺮوه

ﻣﺴﮑﻦ

ﺑﻠﯽ )(%

زاﯾﻤﺎن در آب
زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ روش ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
ﺟﻤﻊ

ﺧﯿﺮ )(%

85/70
41/20
63/00

14/30
58/80
37/00

ﺟﻤﻊ

100
100
100

ﻣﯿﺰان درد در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﻌﯿﺎر درد
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﺪ .در اﯾﻦ روش ﻣﯿﺰان درد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺲ و ﺑﺮداﺷﺖ
ﺑﯿﻤﺎر از درد از  0-10درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ درد در ﮔﺮوه زاﯾﻤﺎن در آب  3/53±0/79و در
ﮔﺮوه زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ روش ﻣﻌﻤﻮل  6/96±1/7ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
 p valueﮐﻤﺘﺮ از  0/05ﮐﺎﻫﺶ درد در ﮔﺮوه زاﯾﻤﺎن در آب
ﻣﻌﻨﯽ دار ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد )ﺟﺪول .( 2
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  -2ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﺰان درد در ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي ﺑﺎردار ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ
ﻧﻮع روش زاﯾﻤﺎن

ﮔﺮوه

درد

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

ﻣﻘﺪار

زاﯾﻤﺎن در آب

3/53

50

0/79

زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ روش ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
ﺟﻤﻊ

6/96
5/28

50
100

1/7
2/17

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  -3ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎي ﺑﺎردار ﺑﺮ اﺳﺎس
روش زاﯾﻤﺎن و آﭘﮕﺎر دﻗﯿﻘﻪ  5ﻧﻮزاد

ﮔﺮوه

زاﯾﻤﺎن در آب
زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ روش ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
ﺟﻤﻊ

10

آﭘﮕﺎر

8- 10

6- 8

)درﺻﺪ(

)درﺻﺪ(

)درﺻﺪ(

86
53
69/5

14
32
23

0
15
7/5

ﺟﻤﻊ

100
100
100

ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن زاﯾﻤﺎن از ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي ﺑﺎردار ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ
ﻣﻨﺪي آﻧﺎن از روش زاﯾﻤﺎن در آب ﺳﻮال ﻣﯽ ﺷﺪ ﺣﺪود %72/3
ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي ﺑﺎردار در ﮔﺮوه زاﯾﻤﺎن در آب اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﻌﺪي ﺣﺘﻤﺎ اﯾﻦ روش را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ%21/3 .
اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ روش را در ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﻌﺪي
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ و  %6/4اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﻼ اﯾﻦ روش را اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺰارﯾﻦ را در ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﻌﺪي ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﮔﺮوه زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ روش ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ  %8/7از ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي
ﺑﺎردار اﻇﻬﺎر ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ اﯾﻦ روش رادر ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﻌﺪي
اﻧﺘﺨﺎب و  %39/1اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ روش را در
ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﻌﺪي اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ و  %52/2اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﻼ
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ﺗﺎﺛﯿﺮ زاﯾﻤﺎن در آب ﺑﺮ ﻃﻮل ﻣﺪت زاﯾﻤﺎن و ﻣﯿﺰان درد در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ روش ﻣﺘﺪاول 
ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﯾﺎ ﺳﺰارﯾﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﮐﺒﺮي و ﻫﻤﮑﺎران

در ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮ روي  70ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻪ زاﯾﻤﺎن در آب داﺷﺘﻨﺪ
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  70ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻪ زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ روش ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﻫﯿﭻ

در ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي ﺑﺎرداري ﮐﻪ ﺟﻬﺖ زاﯾﻤﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻧﺘﺨﺎب

ﺗﻐﯿﯿﺮي از ﻧﻈﺮ ﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻌﺎل زاﯾﻤﺎن در دو ﮔﺮوه دﯾﺪه

ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  4ﻣﻮرد از اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﮔﺮوه زاﯾﻤﺎن در آب

ﻧﺸﺪ .و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم زاﯾﻤﺎن ﺣﺪود  9دﻗﯿﻘﻪ

ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺰارﯾﻦ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮح ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ 9ﻣﻮرد از

در ﮔﺮوه زاﯾﻤﺎن در آب ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﮔﺰارش داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ آﻧﺮا

اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﮔﺮوه زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ روش ﻣﻌﻤﻮل ﻧﯿﺎز ﺑﻪ

ﺑﻪ اﺛﺮ ﻫﯿﺪروآﻧﺎﻟﮋزﯾﮏ آب ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ.ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودي اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت

ﺳﺰارﯾﻦ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮح ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ.

را ﻣﻬﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﺪاﺧﻞ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﺳﯿﺮ زاﯾﻤﺎن ﻧﺪارد.

ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﭘﯿﺰﯾﻮﺗﻮﻣﯽ و ﻣﯿﺰان درد در روش زاﯾﻤﺎن در آب

در ﮐﺘﺎب وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دﯾﻼﺗﺎﺳﯿﻮن ﺳﺮوﯾﮑﺲ در
ﺧﺎﻧﻤﻬﺎي ﻧﻮﻟﯽ ﭘﺎر را ﺣﺪاﻗﻞ  1/2 cmدر ﺳﺎﻋﺖ و در ﺧﺎﻧﻤﻬﺎي
ﻣﻮﻟﺘﯽ ﭘﺎر  1/5 cmدر ﺳﺎﻋﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻌﺎل زاﯾﻤﺎن از دﯾﻼﺗﺎﺳﯿﻮن  4 cmﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
دﯾﻼﺗﺎﺳﯿﻮن  10 cmدر ﺧﺎﻧﻤﻬﺎي ﻧﻮﻟﯽ ﭘﺎر ﺣﺪود  5ﺗﺎ  6ﺳﺎﻋﺖ
و در ﺧﺎﻧﻤﻬﺎي ﻣﻮﻟﺘﯽ ﭘﺎر ﺣﺪود  4ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .ﻣﺮﺣﻠﻪ
دوم زاﯾﻤﺎن در ﺧﺎﻧﻤﻬﺎي ﻧﻮﻟﯽ ﭘﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  50دﻗﯿﻘﻪ و
در ﺧﺎﻧﻤﻬﺎي ﻣﻮﻟﺘﯽ ﭘﺎر  20دﻗﯿﻘﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻋﺴﻠﯿﺎن ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻃﻮل ﻣﺪت زاﯾﻤﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ  1و  2در ﮔﺮوه زاﯾﻤﺎن
در آب ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ از زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ روش ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻋﻠﺖ آن ﺑﺮﺧﻮرد آب ﮔﺮم ﺑﻪ ﻧﻮك ﭘﺴﺘﺎن و ﺗﺤﺮﯾﮏ
ﺗﺮﺷﺢ اﮐﺴﯽ ﺗﻮﺳﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﺿﻤﻨﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ در آب و اﺛﺮ ﻫﯿﺪروﺳﺘﺎﺗﯿﮏ آب
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻟﮕﻨﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺰول
ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻀﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻠﻮات 1و ﻫﻤﮑﺎران ) (2004زاﯾﻤﺎن در آب
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮاي ﻣﻮارد ﻋﺪم ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و
دﯾﺴﺘﻮﺷﯽ زاﯾﻤﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﮐﻤﺘﺮ ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻮزاد از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻔﺴﯽ و
ﻧﻤﺮه آﭘﮕﺎر در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮد ).(8
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي  220زاﯾﻤﺎن در ﺳﺎل
 2004ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ زاﯾﻤﺎن در آب در ﻣﻮارد زاﯾﻤﺎن
ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﯿﺮ زاﯾﻤﺎن را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ).(5
از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان درد و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﮑﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﮑﻦ در
روش زاﯾﻤﺎن در آب ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري ﮐﻤﺘﺮ از زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ روش
ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ )  %85/7و  %41/2در ﮔﺮوه زاﯾﻤﺎن در آب و در
ﮔﺮوه زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ روش ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ (
2

در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﯿﺲ ﺑﻮﻫﻞ و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل  2004ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  %69/7و  %58زاﯾﻤﺎن ﻫﺎ در آب و
زاﯾﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ روش ﻣﻌﻤﻮل ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ).(9

1

در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻋﺴﻠﯿﺎن %83/7
زاﯾﻤﺎن ﻫﺎ در آب ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﮐﺴﯽ ﺗﻮﺳﯿﻦ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ  %43/1زاﯾﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ روش ﻣﺘﺪاول ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﮐﺴﯽ
ﺗﻮﺳﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮرك 3و ﻫﻤﮑﺎران ) (1995ﻫﯿﭻ
ﺧﺎﻧﻤﯽ در روش زاﯾﻤﺎن در آب ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از

روش ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﮐﺴﯽ
ﺗﻮﺳﯿﻦ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ).(7

3. Bourke

1. Cluett
2. Geissbuehler
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ﺗﺎﺛﯿﺮ زاﯾﻤﺎن در آب ﺑﺮ ﻃﻮل ﻣﺪت زاﯾﻤﺎن و ﻣﯿﺰان درد در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ روش ﻣﺘﺪاول 
اﮐﺴﯽ ﺗﻮﺳﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و  %98ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺘﯽ ﭘﺎر زاﯾﻤﺎن در
آب را راﺣﺖ ﺗﺮ از زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ روش ﻣﺘﺪاول ذﮐﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ).(10

اﮐﺒﺮي و ﻫﻤﮑﺎران

ﺑﺮ ﺧﻼف اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﻮان 3و ﻫﻤﮑﺎران ) (2004در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اي ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﯿﺪوز ﻧﻮزادي در روش زاﯾﻤﺎن در

در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در  %61ﻣﻮارد در روش زاﯾﻤﺎن در آب

آب ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﯿﺰان  PCO2ﺷﺮﯾﺎن ﻧﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر

ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﭘﯿﺰﯾﻮﺗﻮﻣﯽ ﻧﺒﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ در زاﯾﻤﺎن در روش ﻣﺘﺪاول

ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﻮزادان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ روش زاﯾﻤﺎن ﻣﺘﺪاول

 %35/6ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﭘﯿﺰﯾﻮﺗﻮﻣﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري اﯾﻦ

اﺳﺖ(13) .

ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد اﭘﯿﺰﯾﻮﺗﻮﻣﯽ در

در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وي 4و ﻫﻤﮑﺎران ) (2000ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ

اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻋﻠﺖ

ﮐﻪ اﺛﺮ ﻫﯿﺪروﺳﺘﺎﺗﯿﮏ آب در اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﺧﻮن ﻣﺮﮐﺰي و

اﻧﺠﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد اﭘﯿﺰﯾﻮﺗﻮﻣﯽ درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻬﺖ

ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن رﺣﻤﯽ ﺟﻔﺘﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮ در اﯾﺠﺎد وﺿﻌﯿﺖ

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﭘﺎرﮔﯽ ﻫﺎي درﺟﻪ  3و  4ﺑﻮده اﺳﺖ ).(11

ﻣﻄﻠﻮب ﺟﻨﯿﻦ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از دﯾﺴﺘﺮس ﺟﻨﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ(14) .

در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺮ روي  2000زاﯾﻤﺎن در آب ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ

در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺎﻧﺴﻮن 5و ﻫﻤﮑﺎران ) (1996ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﭘﯿﺰﯾﻮﺗﻮﻣﯽ و ﮐﺎﻫﺶ از دﺳﺖ دادن ﺧﻮن ﻣﺎدر

رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ در روش زاﯾﻤﺎن در آب ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ آب و

و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ درد ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ

ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﺻﻮﺗﯽ و ﻟﻤﺴﯽ و ...و ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮ ﻧﯿﺮوي

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪي ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي ﺑﺎردار و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﭘﮕﺎر

ﺟﺎذﺑﻪ ﺑﺮ روي ﺟﻨﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم ﻗﻄﻊ ﺑﻨﺪ ﻧﺎف ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از

دﻗﯿﻘﻪ  5و  10ﻧﻮزادان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮔﺰارش

ﺧﺮوج ﻧﻮزاد از داﺧﻞ آب اﻣﮑﺎن آﻏﺎز ﺗﻨﻔﺲ و آﺳﭙﯿﺮاﺳﯿﻮن آب

ﺷﺪه اﺳﺖ ).(11
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﻮردي
ازآﭘﮕﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از  8و ﯾﺎ ﻣﺮگ ﻧﻮزادي و ﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ  1NICUدر
زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ روش زاﯾﻤﺎن در آب دﯾﺪه ﻧﺸﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در زاﯾﻤﺎن
ﺑﻪ روش ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ  %14/6آﭘﮕﺎردﻗﯿﻘﻪ ﭘﻨﺠﻢ 6ﺗﺎ 8داﺷﺘﻨﺪ و ﯾﮏ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ  NICUﭘﯿﺪا ﮐﺮد ودر ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻧﻮزاد
ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل  2000ﻫﯿﭻ ﻣﻮردي
از اﺳﭙﯿﺮاﺳﯿﻮن ﯾﺎ ﻋﻮارض ﭘﺮﯾﻨﺎﺗﺎل در روش زاﯾﻤﺎن در آب دﯾﺪه
ﻧﺸﺪ و اﯾﻦ روش زاﯾﻤﺎن را در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ دﻗﯿﻖ
ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﺳﺎﻟﻢ زاﯾﻤﺎن ﺑﺮاي ﻣﺎدر و
ﻧﻮزاد ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ ).(11
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻣﻮس ﮔﺮاب ﺑﺮاون 2و ﻫﻤﮑﺎران )%6/49 (2004
ﻧﻮزادان در روش زاﯾﻤﺎن در آب ﻧﯿﺎز ﺑﻪ  NICUداﺷﺘﻨﺪ و در
ﻣﻘﺎﺑﻞ  %0/5ﻧﻮزادان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ روش زاﯾﻤﺎن ﻣﺘﺪاول ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
NICUﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ).(12

وﺟﻮد ﻧﺪارد ).(15

1

زاﯾﻤﺎن در آب ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻃﻮل ﻣﺪت زاﯾﻤﺎن و ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯿﺰان درد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﺪاﺧﻼت ﭘﺰﺷﮑﯽ از
ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﮑﻦ و اﮐﺴﯽ ﺗﻮﺳﯿﻦ و اﭘﯿﺰﯾﻮﺗﻮﻣﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻮء ﺑﺮ روي ﻧﻮزاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﺑﺮاي زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ روش ﻣﺘﺪاول ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ
دﻗﯿﻖ ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ ﯾﮏ روش ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﯿﺨﻄﺮ
ﺑﺮاي ﻣﺎدر و ﺟﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪي
ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي ﺑﺎردار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه از اﯾﻦ روش و ﺗﻤﺎﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺠﺪد اﯾﻦ روش در ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﻌﺪي ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮي
در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺳﺰارﯾﻦ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﺎم

1. Neonatal intensive care unit
2. Amos Grube brun
3. Joanne
4. Kwee
5. Johnson
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ﺗﺎﺛﯿﺮ زاﯾﻤﺎن در آب ﺑﺮ ﻃﻮل ﻣﺪت زاﯾﻤﺎن و ﻣﯿﺰان درد در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ روش ﻣﺘﺪاول 
ﻣﻮﺛﺮي در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻬﻢ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدران ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺗﺮوﯾﺞ
زاﯾﻤﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﮑﺎﻧﺎت و
ﺗﺠﻬﯿﺰات زاﯾﻤﺎن در آب و آﻣﻮزش ﻻزم ﺑﻪ ﮐﺎدر درﻣﺎن و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﮔﺎﻫﯽ دادن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي ﺑﺎردار از ﻣﺰاﯾﺎي اﯾﻦ روش
زاﯾﻤﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ ،اﻧﮕﯿﺰه ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

اﮐﺒﺮي و ﻫﻤﮑﺎران

ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ
در ﺧﺎﺗﻤﻪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن و ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﻃﺮح
ﺑﺨﺼﻮص ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﻃﺮح ،ﻣﺎﻣﺎﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻋﺴﻠﯿﺎن
ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽ آورﯾﻢ.

ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﺰارﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
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 و ﻫﻤﮑﺎراناﮐﺒﺮي

 ﺗﺎﺛﯿﺮ زاﯾﻤﺎن در آب ﺑﺮ ﻃﻮل ﻣﺪت زاﯾﻤﺎن و ﻣﯿﺰان درد در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ روش ﻣﺘﺪاول
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