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وندا   خدا

تحصيلم را هب پايان رسانم حمد و ستايش تنها تو را سزاست كه مرا قطره ای از رديای بيكران خويش بخشيدی و ياريم دادی ات رد ساهي ی الطاف بی ردیغت اين دوره از 

گ همچنین از کمک اهی فكری و روحی آانن اكنون با استقامت از رپوردگار متعال ن
ززیم كه مشوق اهی بنده بودند،  ارش اين پايان انمه هب سرانجام رسيد. از پدر و مارد ع

 کمال تشكر را دارم.

 

 

ززیخصوص جناب آاقی دکتر  هب ، سرکار خانم دکتر رحیمی ، از اساتيد محترم جناب آاقی دکتر فرزاهن كه زحمت راهنمایی اين پايان انمه را رب عهده داشته و همواره  پورع

همچنین کمال تشكر و قدردانی  خود  از اداره کل زپشکی اقنونی استان اردبیل و کارکنان محترم اين اداره را اعالم می نمايميار و همراه بنده بودند، تشكر می نمايم.
 . 

 

 

 

 

 

 

 

  



 تقديم هب

 

ززیرت از جانم پدر و مارد زبرگوارم  :و خواهر ع

 آانن كه وجودم ربايشان همه رنج بود، همه ربايم مهر

 توانشان رفت ات هب تواانیی ربيم

 و

 مواهيشان سپيد گشت ات رويم سپيد بماند

 آانن كه راستی اقمتم رد شكستگی اقمتشان تجلی يافت

 رد ربارب وجود گرامیشان زانوی ادب رب زمین می نهم

 عشق و خضوع وبا دلی مملو از 

 رب دستانشان بوهس می زنم

 



بررسی علل و فراوانی مجوز سقط های جنین قانونی صادر شده توسط اداره کل پزشکی قانونی استان اردبیل  و عوامل مرتبط از 

 96تا پایان خرداد  94ابتدای تیر 

 چکیده

هفته حاملگی یا زمانیکه جنین  20حاملگی قبل از سقط جنین به خروج عمدی یا مصنوعی یا خودبخودی محصول  :هدفسابقه و 

گرم وزن دارد ، گفته می شود . سقط جنین عمدی از مسائل پیچیده و بغرنج جوامع امروزی است . بررسی و مطالعه  500کمتر از 

تخصصین و این موضوع می تواند با شناسایی نقاط ضعف موجود جهت چاره اندیشی و تصحیح الگویی مناسب و افزایش آگاهی م

قط جنین درمانی در متقاضیان سقط عموم ، مفید واقع گردد . هدف از این مطالعه تعیین فروانی و علل اصلی صدور مجوز های س

 می باشد . 96تا پایان خرداد  94به اداره کل پزشکی قانونی استان اردبیل در فاصله بین ابتدای تیر جنین درمانی مراجعه کننده

تا  94ی مقطعی توصیفی، تمام درخواست های سقط جنین درمانی که در فاصله بین ابتدای تیراین مطالعهطی  :مواد و روش ها

به اداره کل پزشکی قانونی استان اردبیل ارایه شده بودند شده بودند ، مورد بررسی قرار گرفتند. اطالعات علت  96پایان خرداد 

رش و یا علت رد درخواست استخراج و با استفاده از نرم افزار تحلیل آماری درخواست ، سن مادر ، سن بارداری ، اندیکاسیون پذی

SPSS مورد بررسی قرار گرفت. 16ی نسخه 

مورد  243از مورد به دلیل معیارهای عدم شمول از مطالعه خارج شدند .  44مورد درخواست سقط جنین درمانی  287از :یافته ها

 243از  درصد( هم مربوط علل مادری بود . 7/17مورد ) 43به اندیکاسیون های جنینی و درصد( مربوط  3/82مورد ) 200باقیمانده 

درصد( مورد تایید قرار نگرفته  3/26مورد دیگر ) 64درصد( مجوز سقط جنین درمانی داده شد و  7/73مورد ) 179مورد بررسی به 

درصد( در  6/41بود و اکثریت متقاضیان ) 2/30±2/7 و رد شدند . میانگین سنی زنان متقاضی صدور مجوز سقط جنین درمانی

بود و اکثریت  14±×4/4میانگین سن بارداری در درخواست کنندگان مجوز سقط درمانی سال قرار داشتند .  31-40محدوده سنی 

ن جنینی مورد اندیکاسیو 200در بین هفته بودند .  15-16درصد( دارای سن بارداری در محدوده  9/44زنان درخواست کننده )

مورد  16مورد اندیکاسیون مادری بیماری های قلبی عروقی با  43درصد( و در بین  15مورد درخواست ) 30هیدروپس فتالیس با 

هفته بارداری  19رد درخواست هم عدم ارایه مدارک و مستندات تا پایان  علل درصد( باالترین میزان را داشتند . در بین 2/37)

 ( داشت .درصد 1/53مورد ) 34بیشترین میزان را با 

.  لعه اندیکاسیون های جنینی بودیافته ها بیشترین علت درخواست صدور مجوز سقط درمانی در این مطابا توجه به  نتیجه گیری:

 . بیشتر ی عروقی بیشترین فراوانی را داشتندیدروپس فتالیس و در بین علل مادری بیماری های قلبدر بین اندیکاسیون های جنینی ه

 15و سن بارداری اکثریت آن ها در حدود هفته های  زندگی خود بودند صدور مجوز در دهه های دوم و سومکنندگان درخواست 

 رین میزان صدور مجوز هم مربوط به اندیکاسیون های جنینیو باالت درخواست ها مجوز صادر شد . برای اکثر قرار داشت 16و 

 . بود هفته بارداری 19عدم ارایه مدارک و مستندات تا پایان . بیشتر موارد رد درخواست هم به علت  بود
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