
 

 عوارض و مرگ ومیر مادری سزارین

 ّهیر هرگ ّ عْارض افسایش  با ُوراٍ سساریي

 باعث ّ بْدٍ ّاژیٌال زایواى با هقایسَ در  هادری

 هی هادری هرگ ّهتعدد  بعدی خطرات افسایش

 کَ ایي خطرات شاهل گردد

 مرگ و ترم پره های زایمان بیشتر افزایش  

 نوزادی میر و

 رحن پارگی بعدی خطرات افسایش 

 جفت بعدی خطرات افسایش 

 وچسبندگی راهی سر جفت اکرتا،خًْریسی،

 ُیسترکتْهیو جفت

 در  دکولمان افزایش استعداد ابتال به 

 بعدی متعاقب سزارین قبلی بارداری

 ایست شاهل پارتْم پست خطرات افسایش 

 عفًْت ُیسترکتْهی، زخن، ُواتْم  قلبی،

 اهبْلیسن ترهبْ بیِْشی، هشکالت ، ًفاسی

 ّ ُیسترکتْهی بَ هٌجر خًْریسی ّریدی،

 بیوارستاى در تر طْالًی بستری

 از بیشتر  خون واضح دادن دست از افزایش 

 ، کمکی آهن از استفاده وسی  سی 055

 دوران در بیوتیک انتی ومصرفی آنالژز

 نفاس

 شیردهی مشکالت افزایش 

  و زخم به دالیلی مانند مجدد بستریافزایش 

 لگن کف آسیب

  مربوط مسائل و گوارشی عوارضافزایش 

 صفرا کیسه به

 آپاندیسیت علت به بستری خطر افزایش 

 شکم محتویات  های دستکاری با همراه

 

 رفرنس: مقاالت معتبر علمی

 

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز           

 بیمارستان جواد االئمه خرامه            

  

                                ایمانزدر مادری میر و ومرگ عوارض       

 واژینال زایمان  با مقایسه در زارینس         

 

 درر ومرگ و میر ماد عوارض
زارین در مقایسه با  ن   سایماز

 زایمان واژینال

 

 عنوان

 

 تهیه کننده مریم حیدری

 سمت کارشناس ارشد مامایی

 تاییدکننده کمیته اموزش به بیمار

تهیهسال  1398  

 

 

 

 

 



 مقدمه

از دو قرن پیش تا کنون سزارین به عنوان  یکی از 

راه های ختم بارداری به کار گرفته می 

شود.پیشرفت دانش از آن زمان تا کنون باعث 

کاهش عوارض آن شده است اما همچنان مرگ 

ومیر سزارین بیش از هفت برابر زایمان  طبیعی 

عوارض بوده و در موارد اورژانس این میزان 

بسیار چشمگیرتر بوده ، به طوری که عوارض 

برابر سزارین انتخابی  4سزارین اورژانس حدود 

می باشد. حال آنکه عوارض سزارین انتخابی 

 .برابر زایمان واژینال  است2

 

 

 

 (WHOپیشنهاد سازمان بهداشت جهانی)

 که کند می یشنهاد (WHOسازمان بهداشت جهانی)

 هر برای سزارین 00-05 از سزارین جهانی میزان

 این توصیه خالف بر اما نکند پیدا افزایش تولد 055

 بسیار سزارین میزان کشورها از بسیاری در سازمان

 رویه بی افزایش این و .باشد می ارقام این از باالتر

 عوارض در معناداری بهبود باعث سزارین رشد در

 .است نداشته مادری و نوزادی میر و مرگ و

  آن، قبول قابل حد   از فراتر سزارین میزان افزایش

 توان و كودك و مادر سالمت بر منفي اثرات دارای

 .باشد می  جامعه اقتصادي

 مادری ومیر مرگ میزانتعریف 

 بَ کَ شْد هی گفتَ هادری ُای هرگ از هْاردی بَ

 40 تا بارداری دّراى در  بارداری بَ هربْط دالیل

 زًدٍ  تْلد ُسار 055 ُر در زایواى  از پس رّز

 .دُد هی رّی

 

 آمارسزارین در ایران

  به میزان  0500  سال در  سزارین میزان ایران در

 ،0524 سالهای در و بوده19/5%          

 ترتیب به 0522،0524 ، 0520،0521

 بوده% 50 و% 55.0،%24 و%  23 ،25%،03%

 وزارت در شده انجام های بررسی طی .است

 میزان حداقل ، موجود مطالعات و درمان و بهداشت

 جهانی های استاندارد برابر 3   ایران در سزارین

 به مربوط شده ذکر آمارهای بیشتر قاعدتا و بوده

 کردن لحاظ با و بوده دولتی های بیمارستان

 این از آمار این مسلما  خصوصی های بیمارستان

 .باالترخواهدبودیزن

 

 


