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 چکیده 

 

و ناتوانی طوالنی مدت است. با وجود اینکه اکثر  ی( یکی از علل عمده مرگ و میر مادرPPHخونریزی بعد از زایمان ) زمینه:

زنان عارضه خونریزی بعد از زایمان را تجربه می کنند، هیچ فاکتور خطر شناخته شده بالینی و تاریخی قابل شناسایی 

علت اصلی مرگ و میر مادران  (PPH) خطر مرگ از زایمان یکی از بزرگترین نابرابری ها در سالمت جهانی است.نیست.

افغانستان بیشترین آمار مرگ و میر مادری را دارد و خونریزی بیشترین علل مرگ و میر مادری است. کنترول  ست.ا

ه آن را کاهش دهد. این مطالعه شیوع، علل و پیامدهای مادری ضخونریزی بعد از زایمان می تواند مرگ و میر مادری و عار

ین بررسی در زنان صورت گرفته است که به بیمارستان های دولتی کابل خونریزی زودرس بعد از زایمان را بررسی می کند. ا

 .افغانستان جهت زایمان مراجعه کردند

 

نفر در چهار  8660، 2018یک مطالعه به صورت آینده نگر، مقطعی، مشاهده ای طراحی شد که در سال  مواد و روش:

جامعه مورد مطالعه . ربه کردند مورد مطالعه قرار گرفتتجکه خونریزی زودرس را  زن 215بیمارستان دولتی کابل مشاهده و 

داده محققان یک چک لیست تهیه کردند و نوع نمونه گیری تصادفی ساده بود. شامل تمام زنان می شود که زایمان می کرد. 

میانگین و  انجام شد. از آمار توصیفی برای تعیین 16نسخه  SPSSگرد آوری شد. آنالیز داده ها توسط  آنها از طریق 

 انحراف معیار استفاده شد.

داشت.  ( زن خونریزی زودرس بعد از زایمان%2.5) 215زن مشاهده شده  8660مطالعه آشکار ساخت که از میان  نتایج:

 117به ترتیب ( ≥ml1000 خونریزی زودرس شدید بعد از زایمان ) و (≥ml500 خونریزی زودرس بعد از زایمان )

( از آنها تحت عمل سزارین فوت کردند. شایعترین علل خونریزی زودرس بعد از زایمان %0.9) 2 (بود و%45.6) 98(و 54.4%)

، القاء زایمان %26.5، صدمات ناحیه تناسلی %27، لیبر طول کشیده %34.9، سابقه خونریزی بعد از زایمان %65.6آتونی رحم 

و شوک  %6، هسترکتومی %7بعد از زایمان نارسایی تنفسی  بود. شایعترین پیامدهای مادری خونریزی زودرس 20.5%

 سال بود. 27.15±6.3 سن این افرادمیانگین  بود. %5.1هیپوولمی 

با توجه به یافته های ما، شایعترین علت خونریزی بعد از زایمان آتونی رحم است. بنابر این،  نتیجه گیری و پیشنهادات:

ری است، به خصوص زنان دارایی سابقه خونریزی بعد از زایمان و لیبر طول کشیده نیاز مراقبت از زنان در بعد از زایمان ضرو

 بیشتر به مراقبت در بعد از زایمان دارند.

 افغانستان، خونریزی بعد از زایمان، شیوع، علل، پیامد های مادری کلید واژه ها:
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Abstract 

Background: Postpartum Haemorrhage (PPH) is a major cause of maternal morbidity and long 

term disability. Despite the majority of women who experience PPH complication, it has no 

identifiable clinical or historical risk factors. The risk of death from childbirth represents one of the 

greatest inequities in global health. PPH is the leading cause of maternal deaths. Afghanistan has 

the highest rates of maternal mortality and bleeding is the most common cause of maternal 

mortality. Control of PPH can reduce maternal mortality and morbidity. This study examines the 

prevalence, correlates, and maternal outcomes of primary PPH. The study was conducted in women 

who referred in governmental hospitals in Kabul to give a birth. 

Methods: A prospective, cross-sectional, observational study was conducted in 2018, 8660 women 

were observed in four governmental hospitals in Kabul and 215 women who experienced primary 

PPH were studied. The population of this study consisted of all women who gave birth to a child. 

The sampling was conducted by random sampling method. The researchers developed a checklist 

and data was collected through it. Data analysis was done using SPSS version 16. Descriptive 

statistics were used to determine mean and standard deviation.  

Results: Among the 8652 women who were observed, 215 (2.5%) of them suffered from primary 

PPH. primary PPH (≥500 ml) and primary severe haemorrhage (≥1000ml) were 117 (54.4%) and 98 

(45.6%), respectively. 2 (0.9%) of them were died under cesarean section. The most common 

correlates of primary PPH was uterine atony which (65.6%), previous PPH (34.9%), prolonged 

labor (27%), genital tract trauma (26.5%), and induction of labor (20.5%). The most common 

maternal outcomes of primary PPH was respiratory failure (7%), hysterectomy (6%), and 

hypovolemic shock (5.1%). The mean age of these women was 27.15 ±6.3years old. 

Conclusions and recommendations: According to our findings the major cause of postpartum 

bleeding was uterine atony. Therefore, caring of women in postpartum should be essential, 

especially women with previous PPH and prolonged labor are needed more attention. 
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