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 )      √(  ال                        (   )      ھل البحث معتمد على رسالة علمیة               نعم 
 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 :ملخص البحث باللغة العربیة -

  المقدمة

یعتبرنزیف مابعد الوالدة من اھم االسباب المرضیة والوفیات لدي السیدات فى مرحلة ما بعد الوالدة في 

مل من الدم أو أكثرفي  ٥٠٠فقدان انھوتعرف منظمة الصحة العالمیة نزیف ما بعد الوالدة علي . العالمجمیع أنحاء

٪ من السیدات بعد الوالدة،ویسمي النزیف االولي ٥االولى بعد الوالدة والذى یحدث في حوالي  ٢٤الساعات ال 

سنویا،یعد النزف .أسابیع بعد الوالدة ٦لى ساعة ویمتد إ٢٤بعد الوالدة أو یوجد النزیف الثانوي  ویظھر بعد اول 

٪ ٢٥تكون مسؤولة عن حوالي  والتيحالة وفاة لألمھات ٥٠٠، ٠٠٠التالي للوالدة ھو السبب الرئیسي ألكثر من 

في  لألمھاتووفقا لوزارة الصحة والسكان ،بلغ معدل الوفیات . من جمیع وفیات األمھات على مستوى العالم

٪ من وفیات األمھات في ٣٤ویعد . مولودحي، ١٠٠ ٠٠٠ة وفاة لكل حال ٣٣، ٢٠١٥مصرفي عام 

القائمةعلى االدلة للحد من حدوث  الممارساتوتشمل .٪ في آسیا إلى النزف التالي للوالدة٣٠أفریقیا،وأكثرمن 

  .نزیف بعد الوالدة و استخدام التدخالت النشطة للمرحلة الثالثة من الوالدة



لذلك، ھناك . ٪٦٦قلل من معدل النزف التالي للوالدة بنسبة تصل إلى ت الممارساتوقد تبین أن تلك 

تستخدم فیھا مالمسة جلد االم  كالتياستراتیجیة أخرى فعالة للحد من المخاطرمثل الممارسة القائمة على األدلة 

دقیقة من الوالدة مما یساعد على تحسین ھرمون    ٣٠في غضون .  لجلد الطفل مع الرضاعة الطبیعیة

ألوكسیتوسین الذاتیة ،والتي یمكن أن تساعدعلى تحسین نتائج الوالدة والحد من حدوث نزیف ما بعد الوالدة ا

  .األولي

تلعب الممرضة دورا رئیسیا في تحسین الفسیولوجیا النفسیة و اإلنجابیة للمرأة ألن الممرضة یمكن أن 

قة ثقة مع المرأة،ویمكن للممرضة أیضا أن تكون من خالل وجود عال.  تؤثر إیجابیا على البیئة الخارجیة للمرأة

أیضا،یجب أن تكون الممرضة على .على بینة وتسھیل استجابة إیجابیة للمرأة للوالدة،والمشاعرالتي تشعربھا

درایة باستراتیجیات التمریض المختلفة ،مما یساعد على الحد من حدوث النزف التالي للوالدة وتشجیع السیدات 

یجب أن تكون الممرضة بمثابة العضو الرئیسي الذي یدعم جمیع السیدات والرضع من خالل تنفیذ لتنفیذه ،لذلك 

مالمسة جلد االم لجلد الطفل مع الرضاعة الطبیعیة وبھذه الطریقة، یتم تحسین وظائف األعضاء التناسلیة للمرأة 

  .،ویتم تقلیل خطر نزیف ما بعد الوالدة

  : ھدف الدراسة

دراسة تأثیر مالمسة جلد االم لجلد الطفل مع الرضاعة الطبیعیة على نتائج الوالدة لدى السیدات المعرضات 

  . للخطر لنزیف ما بعد الوالدة

  :فرضیةالبحث

النساءالمعرضات لخطر نزف ما بعد الوالدة اللواتي طبقن مالمسة جلد االم لجلد الطفل مع الرضاعة الطبیعیة 

  .الدة أفضل من أولئك الذین لم یفعلوا ذلكسیكون لھن نتائج  و

  :العینة والطریقة

  :تصمیم البحث

  .وقد تم اعتماد تصمیم شبھ تجریبي في تنفیذ الدراسة الحالیة      

  :  مكان اجراء الدراسة

  .أجریت الدراسة في غرفة الوالدة وبعد الوالدة في أحد المستشفیات التابعة لوزارة الصحة بالفیوم بمصر      

امرأة فى مرحلة الوالدة استنادا إلى معاییرمحددة مثل ان تكون السیدة  ٩٠مقصودة من  اختیار عینةتم : لعینةا

من  ٤٢- ٣٧ان تكون مدة الحمل ما بین االسبوع  -لدیھا عامل من عوامل التي تؤدي الي النزیف بعد الوالدة

  تلد طفل سلیم كامل النمو  -تكررة الوالدةم -خالیة من امراض مزمنة -والدة طبیعیة بدون شق العجان -الحمل

  



  البیاناتأدوات جمع 

  :أربع أدوات لجمع البیانات

  ):.استبیان مقابلة منظم(أداة تقییم البیانات الشخصیة الدیمغرافیة : األداة األولى

مستواه الوالدة لتحدید السیدات التي لدیھا عامل خطر وتحدید نزیف بعد" اداة تقیم عوامل الخطر :  األداة الثانیة

  )عالي -متوسط –منخفض (

استخدام  –طبیعة انقباض الرحم (أداة تقییم نتائج الوالدة في المرحلة الثالثة والرابعة منھا مثل . األداة الثالثة

  )ة الرابعة من الوالدة كمیة الدم المفقودة في المرحل - جرعات زائدة من االدویة لتحسن حالة الرحم

  .أداة تقییم رضا السیدات الذین تم علیھم تطبیق مالمسة جلد االم لجلد الطفل مع الرضاعة الطبیعیة . األداة الرابعة

  :النتائج

  .التوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین كل الخصائص الدیموغرافیة بین المجموعتین_

. لم تكن ھناك فروق ذات داللة إحصائیة فیما یتعلق بجمیع عوامل الخطر بین المجموعتین إالفي العوامل التالیة -

  . المشیمة المتقدمة، زیادة السائل االمنوسى ،طفل كبیر الحجم

  :بالنسبة لنتائج الوالدة في المرحلة الثالثة من الوالدة فكانت كاالتي -

 لسیدات الذین كانوا في حاجة الي جرعة زائدة من االدویة التي تساعد علي مدة انفصال المشیمة وعدد ا

اما انقباض الرحم بصورة جیدة كان اكثر في مجموعة . انقباض الرحم كانت اقل في مجموعة الدراسة 

 .الدراسة

  - :اما بالنسبة لنتائج الوالدة في المرحلة الرابعة فكانت كاالتي   

 الثانیة والثالثة بعد الوالدة  كان اكثر في مجموعة الدراسة- الساعة االولي انقباض الرحم بصورة جیدة في .

الثانیة والثالثة بعد الوالدة  كانت اقل لدي مجموعة -في الساعة االولي) دم النفاس(وبالنسبة الي كمیة الدم 

  .الدراسة عن المجموعة الضبطیة

راسة ابدوا المزید من االرتیاح فیما یتعلق بالرعایة في مجموعة الد السیداتاظھرت الدراسة ایضا ان غالبیة  -

  .التي تلقتھا في المرحلة الثالثة من الوالدة 

  الخالصة

واستنادا إلى نتائج الدراسة، من الواضح أن النساء اللواتي كن معرضات لخطر اإلصابة بمرض النزف         

لة مثل  جلد االم لجلد الطفل مع الرضاعة الطبیعیة التالي للوالدة، وحصلن على رعایة الممارسة القائمة على األد

خالل المرحلة الثالثة من الوالدة، لھن نتائج الوالدة افضل في مرحلتي الوالدة الثالثة والرابعة من أولئك الذین لم 

  .ایفعلو



  التوصیات

  :واستنادا إلى نتائج الدراسة ،یوصي الباحثون بما یلي

مالمسة جلد االم لجلد الطفل مع الرضاعة الطبیعیة جزءا من الرعایة الروتینیة ینبغي أن تكون ممارسة تأثیر 

  .خالل المرحلة الثالثة والرابعة من الوالدة لجمیع السیدات الوالدة بغض النظر عن مستوى الخطر

دة، على وینبغي تدریب جمیع الممرضات في أقسام التولید وأمراض النساء، والسیما في أقسام الوالدة وبعد الوال

  أداء مالمسة جلد االم لجلد الطفل مع الرضاعة الطبیعیة، وأن یدركوا فوائده

 


