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 بررسي پرونده هاي سقط جنين ارجاعي به مركز پزشكي قانوني شهرستان اردبيل
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  چكيده
در يك تقسيم .سقط درماني زماني كه ادامه بارداري براي مادر وجنين مهلك است مجاز مي باشد:زمينه وهدف

بندي كلي ،سازمان بهداشت جهاني موارد سقط مجاز در كشور هاي مختلف را در ابعاد اقتصادي ،در خواست خود 
پژوهش حاضر نيز در .ر،سقط ناشي از تجاوز به عنف ونقايص مادرزادي مورد بررسي قرار مي دهدفرد،نجات جان ماد

  .همين راستا صورت گرفته است
 80(تمامي پرونده هاي مراجعه كننده به مركز پزشكي قانوني شهرستان اردبيل  در اين تحقيق توصيفي:روش كار

از دو قسمت مشخصات دمو گرافيك وچك ليست علل احتمالي مورد بررسي قرار گرفت ابزار گردآوري داده ها )نفر
  .مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت spssدر نهايت داده هاي آماري با استفاده از نرم افزار .بود

علل %)79/71(نفر  56علل مادري و%) 21/28(نفر 22بيانگر آنست كه از كل مراجعه كنندگان  اه بررسي:يافته ها
مورد علل  7از كل مجوز صادر شده فقط .مجوز سقط دريافت كردند%) 5/70(نفر 55ين تعداد از بين ا.جنيني داشتند

  .مجوز دريافت كردند%) 27/87(جنيني به دليلمورد48را شامل مي شدو%) 73/12(مادران 
ماه 4بدليل سن باالي  مورد 6%) 69/7(مورد در دست بررسي و 17 %)79/21(در جمع از علل جنيني مراجعه شده 

  .نواقص لوله عصبي بود%) 75/68(بيشترين علت سقط با علل جنيني .وز دريافت نكردندمج
با توجه به نتايج حاصل بنظر مي رسد كه پزشكي قانوني تا جايي كه قوانين سقط جنين اجازه مي دهد به :نتيجه گيري

 ي ز موارد صورت گيرد تا زمينهليكن بنظر مي رسد بايد تغييراتي در برخي ا ؛وظيفه خود به نحو احسن عمل مي نمايد
 .هاي زير زميني از بين رود  سقط

  سقط جنين،پزشكي قانوني:كلمات كليدي
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  مقدمه
چه در طي سي سال اخير استفاده از روش  اگر    

هاي پيشگيري از بارداري وسعت بيشـتري پيـدا   
كرده است ولي تخمـين زده مـي شـود سـاليانه     

ميليون سقط جنين در دنيـا انجـام مـي     53-26
بنا به گزارش سازمان بهداشت جهـاني  ).1(شود 

ميليون سقط در دنيا توسط افراد  19-20ساالنه 
قد مهارت الزم و در محيط هـايي  بي تجربه و فا

كه فاقد حداقل اسـتانداردهاي پزشـكي هسـتند    
 درصـد 97اين در حالي است كه  ؛انجام مي شود

در حــال  هايســقط هــاي غيــر ايمــن در كشــور
در %) 55(توســعه و بــيش از نيمــي از آنهــا    

هـزار   68ساليانه .كشورهاي آسيايي رخ مي دهد
را از زن در اثر سقط هاي غير ايمن جـان خـود   

دست مي دهند و ميليون ها تن دچـار عـوارض   
بار ناشي از سقط هـاي  ).2(ناشي از آن مي شوند 

در حدود پنج ميليون سال  DALY(1(غير ايمن 
محاسبه شده است، يعني در اثر اقدام بـه سـقط   
هاي غير ايمن به دليل عوارض ناشي از سـقط از  

و مـرگ  ... قبيل خونريزي، عفونت، نابـاروري و  
ان، معادل پنج ميليون سال از دست مي رود مادر

در ايران آمار دقيقي از سـقط جنـين وجـود    ).3(
ندارد ولي با محاسـبات آمـاري و در مطالعـات    

هـزار سـقط    80مختلف به رقم سـاليانه حـدود   
امـروزه از سـقط هـاي    ).4و  1(اشاره شده است 

ناسالم به عنـوان يـك مسـئله و مشـكل جـدي      
كنار ايدز ياد مي شود فراموش شده بهداشتي در 

                                                 
1- Disability Adjusted Life Years 

 

و لزوم پرداختن جدي به اين مسئله مورد تأكيد 
خوشبختانه در سال هاي اخير ).1(قرار مي گيرد 

با صدور مجوز سـقط درمـاني و قـانون عسـر و     
حرج تحولي شگرف در سـقط درمـاني صـورت    
گرفته است ولي ايـن كـافي نيسـت و قانونمنـد     
كردن تمامي ابعاد سـقط جنـين يـك ضـرورت     

امروزه شعار سـازمان بـين المللـي تنظـيم     .است
بايد كاري كرد كـه سـقط   « : خانواده چنين است

به نظـر مـي   ).5(» جنين نادر، سالم و قانوني شود
رسد يكي از موانع و معضالت مهم در برخورد با 
مسئله سقط جنـين هـراس از گسـترش فسـق و     

، در مـي باشـد  فجور و بي بند و باري در جامعه 
ارقام خالف اين مسئله را نشـان   حالي كه آمار و

چرا كه بنابر مطالعات انجـام شـده در    ؛مي دهد
سقط ها در زنـان   درصد92داخل كشور بيش از 

متاهــل و داراي همســر و فرزنــد رخ مــي دهــد 
لذا ايـن مطالعـه بـه منظـور بررسـي نتـايج       ).6(

پرونده هاي سقط جنين ارجاعي به مركز پزشكي 
و تعيـين علـل    86قانوني اردبيل در طـي سـال   

مجوزهاي صادر شده براي سقط درماني صورت 
  .گرفت

  روش كار
مقطعـي   -مطالعه توصيفي پژوهش حاضر يك    

بوده و بـر روي پرونـده هـاي زنـان     گذشته نگر 
باردار ارجاعي به مركز پزشكي قانوني اردبيل در 

نمونه گيري مبتنـي بـر   .انجام گرفت 1386سال 
ورد بررسي قرار پرونده م 80هدف بوده و تعداد 

دو مورد از پرونده هـا بـه دليـل نـاقص     .گرفتند
داده هـاي مطالعـه در   .بودن كنـار گذاشـته شـد   
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 قالب چك ليست از پرونده هاي افراد اسـتخراج 
  جمع آوري داده ها توسط چك ليست و با . شد

همكاري كارشناسان مركز پزشكي قانوني صورت 
در نهايت اطالعات جمع آوري شـده بـا   . گرفت

مورد تجزيـه   SPSSستفاده از نرم افزار آماري ا
و تحليل قـرار گرفتـه و در قالـب جـداول ارائـه      

  .گرديد
  يافته ها 

زن باردار در  80نتايج پژوهش نشان داد كه     
جهت اخذ مجـوز سـقط درمـاني بـه      1386 سال

مركــز پزشــكي قــانوني اردبيــل مراجعــه كــرده 
 سال و ميـانگين  16-45محدوده سني زنان بين 

از %)  21/28(نفـر  22. بود 31/28 ± 3/6سني 
نفـر   56مراجعين به علت انديكاسيون مادري و 

به علت انديكاسيون جنيني متقاضـي  %) 79/71(
از %) 15/70(نفـر   55براي . سقط درماني بودند

 23از . زنان باردار مجوز سقط درماني صادر شد
در دست %) 79/21(مورد  17پرونده باقي مانده 

مجـوز سـقط   %) 69/7(مـورد   6بـراي   بررسي و
از مجوزهـــاي صـــادر .درمـــاني صـــادر نشـــد

بعلت انديكاسيون مـادري   %)73/12(مورد7شده
مربوط به انديكاسيون هاي %) 27/87(مورد 48و

بيشـترين انديكاسـيون جنينـي سـقط     .جنيني بود
ــا    ــه عصــبي ب ــواقص لول ــه ن ــوط ب ــاني مرب درم

 4بـودوپس ازآن تاالسـمي مـاژور    درصد75/68
ــور ــدروپس%)33/8(دم ــورد 4وهي  %)33/8( م

همچنين .نددومين علت سقط درماني بودمشتركاً
بيشــترين انديكاســيون مــادري ســقط درمــاني،  

 6از .بـود  درصـد 75/14بيماري قلبـي مـادر بـا    
  صادر  براي آنها پرونده اي كه مجوز سقط جنين

مورد به علت انديكاسـيون مـادري    4نشده بود، 
يپوتانسيون و بيماري شامل آسم، استئوساركوم، ه

مورد انديكاسيون جنينـي بـه علـت     2 واعصاب 
  .ندحاملگي باالي چهار ماه بود

  بحث
اين پژوهش با هـدف بررسـي پرونـده هـاي         
  ارجاعي به مركز پزشكي قانوني اردبيل  جنين سقط

بر اسـاس نتـايج پـژوهش بـراي     .صورت گرفت
صـادر  اكثريت واحد هاي پژوهشي مجوز سـقط  

مطالعه اي كه موسوي پور و همكـاران  در .گرديد
در مركـز   79تا پايان ارديبهشـت   78از خرداد 

پزشكي قانوني تهـران انجـام دادنـد فقـط بـراي      
مراجعين، مجوز سقط درماني صادر  درصد4/51

كه نشانگر اين مطلب است كـه بـا   ) 7(شده بود 
صدور مجوز سقط درماني در موارد بيماري ها و 

ولي اساسـي در سـقط   ناهنجاري هاي جنـين تحـ  
بيشــترين علــت .درمــاني صــورت گرفتــه اســت

صدور مجوز سقط جنين مربوط بـه انديكاسـيون   
هاي جنيني بود و از بيماري ها و ناهنجاري هاي 
جنيني بيشترين انديكاسيون سقط درماني مربوط 

در مطالعـه قـادري   . به نواقص لوله عصـبي بـود  
 پاشا و امينيان هم بيشترين علت سـقط درمـاني  

به علت بيماري ها و ناهنجـاري هـاي    درصد68
جنين بود كه با مطالعه حاضر همخواني دارد ولي 
مهم ترين بيمـاري جنـين، بتـا تاالسـمي مـاژور      

كه با مطالعه مـا همخـواني   ) 8(گزارش شده بود
در مورد انديكاسيون هـاي مـادري سـقط    .ندارد

درمـاني، بيشــترين علــت مجــوز ســقط درمــاني  
در  كـه مربوط به بيمـاري هـاي قلبـي مـادر بود    

  پور و همكاران و همچنين پژوهش موسوي مطالعه
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قادر پاشا و امينيان هـم بيشـترين انديكاسـيون     
مادري، بيماري هاي قلبي، عروقي مادر بود كه با 

مــورد  17).7و  8(دارد  ايــن مطالعــه همخــواني
  از پرونده هاي مراجعين%) 79/21(
  قابل توجهي   تعداد كه اقدام بود و  بررسي  دست در 

به محدوديت زمان سقط درماني  با عنايت  و است
تا چهار ماهگي، به نظر مي رسد مسئولين محترم 

  پزشكي قانوني اردبيل بايد اهتمام بيشتري در 
جنــين   رســيدگي بــه پرونــده هــاي ســقط    

عليرغم وجود ناهنجاري هاي ماژور جنينـي  .نمايد
مورد از پرونـده هـا بـه علـت سـن بـاالي        2به 

حاملگي مجوز سقط درماني صادر نشده بود، كـه  
حاكي از اين است كه پرسنل بهداشـتي درمـاني   
به علت عدم آگـاهي كامـل در مـورد قـوانين و     

ــه و   ــادر ب ــاني، ق انديكاســيون هــاي ســقط درم
 ايـن امـر   يح زنان باردار نيسـتند و راهنمايي صح

 را لزوم ارتقاء آگاهي پرسنل بهداشتي و درمـاني 
در پايان الزم است كه از رياست .نشان مي دهد

محترم مركز پزشكي قـانوني اردبيـل و پرسـنل    
مركز كه در انجام اين پژوهش ياريگرمان بودند 

  .صميمانه تقدير و تشكر نماييم
  نتيجه گيري

تايج حاصل بنظر مـي رسـد كـه    با توجه به ن    
پزشكي قانوني تا جايي كـه قـوانين سـقط جنـين     
اجازه مي دهد به وظيفه خود به نحو احسن عمل 

ليكن بنظر مي رسد بايد تغييراتـي در   ؛مي نمايد
 برخي از موارد صورت گيرد تـا زمينـه ي سـقط   

   .هاي زير زميني از بين رود
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