
كارآزمايي باليني : بر طول مدت زايمان در زنان نخست زا) LI4(هوگو  -)SP6(تاثير فشار بر نقطه سانينجيائو 

  تصادفي شده

  4فيروز اماني ،3، رضا حشمت2رافت كاظم زاده،1فهيمه صحتي شفائي

 

به طوري كه با طوالني شدن بيش از حد . زايمان از عوامل موثر بر نتايج حاملگي و آسيب هاي وارده بر مادر و جنين استطول مدت : مقدمه

عصبي و مرگ در جنين و نوزاد، همچنين خونريزي و عفونت بعد از زايمان و آشفتگي  - زايمان احتمال عفونت، هيپوكسي، صدمات جسمي

مراقبت مطلوب از مادران در هنگام زايمان از اهداف نظام بهداشتي درماني . ي در مادر افزايش مي يابدحاصل از اضطراب، بي خوابي و خستگ

  هوگو بر طول مدت زايمان در زنان نخست زا انجام گرفته است -اين پژوهش به منظور تعيين تاثير فشار در نقطه سانينجيائو. مي باشد

نفر از زنان نخست زاي واجد شرايط پژوهش مراجعه كننده به بيمارستانهاي سبالن و علوي  84اين كارآزمايي باليني بر روي : روش ها

مداخله بصورت اعمال . تايي به دو گروه مداخله وكنترل تقسيم شدند 6و  4شركت كنندگان توسط بلوك بندي تصادفي . اردبيل انجام گرفت

طول مدت فاز فعال  ومرحله دوم از طريق معاينه واژينال . سانتي متر بود 10، 8، 6، 4و هوگو در ديالتاسيونهاي فشار در نقاط سانينجيائو 

تحليلي  و با نرم افزار  –توسط پژوهشگر در پرسشنامه حاوي اطالعات دموگرافيك ثبت مي شد، داده ها توسط روشهاي آماري توصيفي 

SPSS/16  تجزيه و تحليل شدند .  

 ± 1:59ساعت،  2:15  ± 1:19نتايج پژوهش نشان داد، ميانگين طول مدت فاز فعال زايمان در دوگروه مداخله و كنترل به ترتيب  :هايافته 

 00:39،   دقيقه 00:45±00:25و ميانگين طول مدت مرحله دوم زايمان در دوگروه مداخله و كنترل به ترتيب ) =0.001P(ساعت  بود  4:10

  ).=0.008P(ساعت بود  1:04  ±

. هوگو در ديالتاسيونهاي مختلف باعث كاهش طول مدت فاز فعال و مرحله دوم زايمان مي گردد -فشار بر نقطه سانينجيائو: نتيجه گيري

لذا با توجه به ساده، ارزان ، بي خطر و قابل پذيرش بودن آن براي مددجويان مي توان در بالين، پژوهش و همچنين در آموزش دانشجويان 

  .مامايي استفاده كرد

  طب فشاري، سانينجيائو، هوگو، طول مدت  زايمان، زنان نخست زا: واژه هاي كليدي
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