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بررسی طول مدت استفاده از روش هاي پيشگيري از بارداري و داليل قطع روش در 

 8811پوشش مركس بهداشت شماره دو اصفهان در سال زنان تحت 

 

 3، دمتز ػلی پبرسب2، هْطیذ هظبّزی1فزضتِ هغشیبى اصفْبًی

 مبرضٌبط هسئَل بزًبهِ جوؼیت ٍ تٌظین خبًَادُ -1

 تٌظین خبًَادُ مبرضٌبط بزًبهِ جوؼیت ٍ -2

 هذیز هزمش بْذاضت ضوبرُ دٍ اصفْبى -3

 

اهزٍسُ ینی اس هسبیل هْن  ػَاقب چٌیي ببرداری ّبیی، ًیش هقببلِ بب سًبى بذلیل ببرداریْبی پزخطز ٍ هیز پیطگیزی اسهزه ٍ :ٍ اّذاف هقذهِ

بِ ًَبِ خَد ًیبسهٌذ بِ تبهیي  سهیٌِ فزسًذآٍری هحقق هیگزددٍایي اهز، ببضذمِ ایي هَضَع بببزًبهِ ریشی هٌبسب در هی سالهت ببرٍری،

 ػلل ٍ رٍضْبی پیطگیزی ٍ ایي راستب هذت سهبى استفبدُ اس در .هیگزدد ببرداری هیسز یطگیزی اسطزیق مبربزدرٍضْبی پ ضزایطی است مِ اس

 . تَجِ قزارگیزد ببیستی هَرد پیبهذّبی هٌفی آى، رخذاد ػَاهل هزتبط بب تزك آًْب هسبلِ هْوی است مِ بزای جلَگیزی اس

تحت پَضص  سبلِ ّوسزدار 10-49جوؼیت هَردهطبلؼِ سًبى .اجزادرآهذبِ بَدمِ بِ ضنل هقطؼی  ایي پضٍّص یل هطبلؼِ تَصیفی :اجزا رٍش

ًوًَِ گیزی بِ رٍش  .بَدًذ قطغ ًوَدُ را ببرداری خَد بٌب بِ دالیلی رٍش پیطگیزی اس بَدًذمِضْزستبى اصفْبى  بْذاضت ضوبرُ دٍ هزمش

پزسطٌبهِ هحقق سبختِ  استفبدُ اس بب جوغ آٍری دادُ ّب .ٌذفتگز بزرسی قزار ضزایط هَرد سى ٍاجذ ًفز 963تؼذاد ٍهزحلِ ای اًجبم  چٌذتصبدفی 

 آهبر تَصیفی ٍ ٍ بب استفبدُ اس SPSS11.5افشار ًزم دردادُ ّبی حبصلِ  .صَرت گزفت پزًٍذُ خبًَار، طزیق استخزاج اطالػبت اس اس ٍ

 .ضذتحلیل  تجشیِ ٍ آسهَى مبی دٍ

 ٍاسمتَهی ،(هب9/32ُ±1/30) یَدی آی ،(هب3/144ُ±6/50)تَبنتَهی :سابَد  ػببرتتفنیل رٍش سهبى استفبدُ بِ  هذت هیبًگیي :ًتبیج

 ،(هب9/10ُ±5/12) هبِّ سِ آهپَل ،(هب9/12ُ±9/15)هٌقطغ ،(هب2/17ُ±7/19) تزمیبی قزصْبی ،(هب3/18ُ±3/24) مبًذٍم ،(هب6/44±5/31ُ)

ًَع رٍش پیطگیزی  ٍ بیي ػلل تزك مبی دٍ، بزاسبط ًتبیج آسهَى. (هب9/2ُ±2/2) آهپَل تزمیبی یل هبِّ ٍ (هب1/4ُ±0/4) قزظ الیٌستزًَل

بِ طَری مِ ًگزاًی  (.P=0/008،008/0;P)ػَارض بؼذی ًٍَع رٍش،تفبٍت هؼٌی داری هطبّذُ ضذ بیي ًگزاًی اسٍ ّوچٌیي  ببرداری اس

بیي تَصیِ پشضل  ؛(P;676/0) طبّذُ ًطذتفبٍت هؼٌی داری هبیي هخبلفت ّوسزًٍَع رٍش بَد؛دررٍش قزظ تزمیبی بیطتز اسسبیزرٍضْب 

قزظ تزمیبی بیطتز  آی یَدی ٍ مبًذٍم، بِ طَرینِ دررٍش هٌقطغ، (.P<001/0)تفبٍت هؼٌی داری هطبّذُ ضذًٍَع رٍش بِ قطغ رٍشیبهبهب

هٌقطغ  رٍش استفبدُ مٌٌذگبى اس بطَرینِ در (.P<001/0) فبٍت هؼٌی داری هطبّذُ ضذت ًَع رٍش بیي توبیل بِ ببرداری ٍ بَد؛رٍضْب  سبیز اس

رٍش  بطَرینِ در (.P;035/0) تفبٍت هؼٌی داری هطبّذُ ضذ ًَع رٍش بیي ٍقَع ببرداری ًبخَاستِ ٍ بَد؛ رٍضْب سبیز اس مبًذٍم بیطتز ٍ
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بطَرینِ  (.P<001/0) تفبٍت هؼٌی داری هطبّذُ ضذًَع رٍش بیي داضتي ػبرضِ ٍ بَد؛رٍضْب  اس سبیز قزظ تزمیبی بیطتز مبًذٍم ٍ ،غهٌقط

 .بَدرٍضْب  سبیز اس قزظ تزمیبی بیطتز دی ٍ.یَ.آی آهپَل یل هبِّ، بِ تزتیب درآهپَل سِ هبِّ،

غیزضبیغ  ضنبیبت ضبیغ ٍ سهیٌِ ػَارض ٍ هطبٍرُ ای در ضزٍرت ارتقبی میفیت خذهبت آهَسضی ٍ بب تَجِ بِ ًتبیج حبصلِ، :ًتیجِ گیزی بحث ٍ

بب ضنبیبت  چگًَگی بزخَرد ارایِ خذهبت هطبٍرُ ای ٍ در حسبط سبسی ارایِ دٌّذگبى خذهت بِ دقت ٍحَصلِ بیطتز بزای گیزًذگبى خذهت ٍ

 .ببرداری ًوبیبى هیگزدد رٍضْبی پیطگیزی اس ػَارض ًبضی اس ٍ

 رٍضْبی پیطگیزی اس ػَارض دالیل قطغ رٍش، ببرداری، رٍضْبی پیطگیزی اس ببرداری، هذت استفبدُ اسرٍش پیطگیزی اس :ملیذ ٍاصُ ّب

 .ببرداری

 

 :واهداف مقدمه

ری، پیطگیزی اس هزه ٍ هیز سًبى بذلیل ببرداری ّبی پزخطز ٍ ًیش هقببلِ بب ػَاقب چٌیي ببرداری ّبیی، اهزٍسُ ینی اس هسبیل هْن سالهت ببرٍ

بِ ًَبِ خَد ًیبسهٌذ بِ تبهیي ضزایطی است مِ  هی ببضذ مِ ایي هَضَع بب بزًبهِ ریشی هٌبسب در سهیٌِ فزسًذآٍری هحقق هی گزدد ٍ ایي اهز،

در ایي راستب هذت سهبى استفبدُ اس رٍش ّبی پیطگیزی ٍ ػلل ٍ ػَاهل هزتبط . اس طزیق مبربزد رٍش ّبی پیطگیزی اس ببرداری هیسز هی گزدد

 .قزار گیزد بب تزك آى ّب هسبلِ هْوی است مِ بزای جلَگیزی اس رخذاد پیبهذّبی هٌفی آى، ببیستی هَرد تَجِ

سبلِ ّوسز دار تحت  10-49جوؼیت هَرد هطبلؼِ سًبى . بِ اجزا درآهذبَد مِ بِ ضنل هقطؼی  ایي پضٍّص یل هطبلؼِ تَصیفی :اجزا رٍش

ًوًَِ گیزی بِ  .بٌب بِ دالیلی رٍش پیطگیزی اس ببرداری خَد را قطغ ًوَدُ بَدًذ بَدًذ مِضْزستبى اصفْبى پَضص هزمش بْذاضت ضوبرُ دٍ 

جوغ آٍری دادُ ّب بب استفبدُ اس پزسطٌبهِ هحقق  .ٌذگزفتًفز سى ٍاجذ ضزایط هَرد بزرسی قزار  963ٍ تؼذاد  چٌذ هزحلِ ای اًجبم تصبدفی رٍش 

س آهبر تَصیفی ٍ ٍ بب استفبدُ ا SPSS11.5ًزم افشار در دادُ ّبی حبصلِ . سبختِ ٍ اس طزیق استخزاج اطالػبت اس پزًٍذُ خبًَار، صَرت گزفت

 .ضذتحلیل  تجشیِ ٍآسهَى مبی دٍ 

درصذ سًبى 8/89ضبهل )درصذ سًبى هطبلؼِ 1/90بطَر ملی ، (قبل اس تزك رٍش)اس ًظز ًَع رٍش پیطگیزی اس ببرداری هَرد استفبدُ قبلی  :ًتبیج

درصذ آًبى اس رٍش سٌتی  9/9ٍ ( برداریدرصذ سًبى سبمي در ًقبط رٍستبئی اس رٍضْبی هذرى پیطگیزی اسب 4/91سبمي در ًقبط ضْزی ٍ 

 ضتٍ بز اسبط ًتبیج آسهَى مبی دٍ، تفبٍت آهبری هؼٌی داری بیي ًَع رٍش هَرد استفبدُ ٍ هحل سنًَت ٍجَد ًذاًذاستفبدُ هی مزد

p=0/52)). 
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؛ بِ جش در هَرد بَدًنتِ قببل تَجِ ایٌنِ درصذ استفبدُ اس رٍش ّبی هختلف پیطگیزی اس ببرداری در هٌبطق ضْزی ٍ رٍستبئی تقزیبب بزابز 

ل هبِّ یآهپَل ّبی تزمیبی ٍ( درصذ 1/13)بیطتز اس هٌبطق رٍستبئی ( درصذ 5/23)قزظ دٍراى ضیزدّی مِ استفبدُ اس آى در هٌبطق ضْزی 

 .بَد( درصذ 8/0)بیطتز اس هٌبطق ضْزی (درصذ 4/3)ًْب در هٌبطق رٍستبئی مِ هصزف آ

ٍاسمتَهی  ،(هبُ 9/32±1/30)، آی یَ دی  (هبُ 3/144±6/50)تَبنتَهی : اسبَد  ػببرت تفنیل رٍشهیبًگیي هذت سهبى استفبدُ بِ 

 9/10±5/12)، آهپَل سِ هبِّ (هب9/12ُ±9/15)ٌقطغ ، ه(هبُ 2/17±7/19)، قزصْبی تزمیبی (هبُ 3/18±3/24)، مبًذٍم (هبُ  6/44±5/31)

در خصَظ هیبًگیي هذت سهبى استفبدُ اس ّز یل اس رٍش  (.هبُ 9/2±2/2)ٍ آهپَل تزمیبی یل هبِّ ( هب1/4ُ±0/4)، قزظ الیٌستزًَل (هبُ

ری هؼٌی داری بیي هیبًگیي هذت سهبى مِ اختالف آهب بَدحبمی اس آى  tّبی پیطگیزی اس ببرداری در هٌبطق ضْزی ٍ رٍستبئی، ًتبیج آسهَى

استفبدُ اس رٍش ّبی آهپَل سِ هبِّ ٍ مبًذٍم ،در هٌبطق ضْزی ٍ رٍستبئی ٍجَد دارد؛ بِ گًَِ ای مِ در ّز دٍ رٍش هیبًگیي هذت سهبى 

 .بَداستفبدُ، در هٌبطق رٍستبئی بیطتز اس هٌبطق ضْزی 
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بیي ًگزاًی اس ػَارض بؼذی ٍ ًَع رٍش، تفبٍت ٍ ّوچٌیي  رٍش پیطگیزی اس ببرداری بز اسبط ًتبیج آسهَى مبی دٍ ، بیي ػلل تزك ٍ ًَع

بیي هخبلفت ّوسز ٍ بَد؛ بِ طَری مِ ًگزاًی در رٍش قزظ تزمیبی بیطتز اس سبیز رٍضْب (. P=0/008،008/0;P)هؼٌی داری هطبّذُ ضذ 

تفبٍت هؼٌی داری هطبّذُ ضذ ٍ ًَع رٍش بِ قطغ رٍشهبهب بیي تَصیِ پشضل یب؛ (P;676/0)تفبٍت هؼٌی داری هطبّذُ ًطذ ًَع رٍش

(001/0>P.)  بیي توبیل بِ ببرداری ٍ ًَع رٍشبَد؛ بِ طَری مِ در رٍش هٌقطغ، مبًذٍم، آی یَ دی ٍ قزظ تزمیبی بیطتز اس سبیز رٍضْب-

بیي ٍقَع بَد؛ مبًذٍم بیطتز اس سبیز رٍضْب  بِ طَری مِ در استفبدُ مٌٌذگبى اس رٍش  هٌقطغ ٍ(. P<001/0)تفبٍت هؼٌی داری هطبّذُ ضذ 

، مبًذٍم ٍ قزظ تزمیبی بیطتز اس سبیز غبِ طَری مِ در رٍش هٌقط( .P;035/0)تفبٍت هؼٌی داری هطبّذُ ضذ ببرداری ًبخَاستِ ٍ ًَع رٍش

یب در آهپَل سِ هبِّ، آهپَل یل بِ طَری مِ بِ تزت (.P<001/0)تفبٍت هؼٌی داری هطبّذُ ضذ بیي داضتي ػبرضِ ٍ ًَع رٍشبَد؛ رٍضْب 

 .بَددی ٍ قزظ تزمیبی بیطتز اس سبیز رٍضْب  .یَ.هبِّ، آی

ٍ ػلت توبیل بِ استفبدُ اس رٍش هطوئي تز ّن هزبَط بِ  بَددر هَرد قزظ ضیزدّی  ، بیطتز ،«پبیبى تبریخ هصزف»در ایي خصَظ ػلت 

قببل تَجِ ایٌنِ درصذ قببل تَجْی اس ػلل تزك، بِ تَصیِ ّبی پشضل ٍ  ًنتِ .بَداستفبدُ مٌٌذگبى اس قزظ ضیزدّی ٍ رٍش ّبی سٌتی 

درصذ سًبى بِ  1/39ٍلی  بَددرصذ ػلت تزك رٍش ،هزبَط بِ داضتي ػبرضِ  19داضتي ػبرضِ اختصبظ داضت ٍ در ػیي حبل مِ حذٍد 

 .بَدًذتَصیِ پشضل رٍش خَد را تزك ًوَدُ 
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، داضتي ػبرضِ (9P=0/00)، توبیل بِ ببرداری (P<0/001)تَصیِ پشضل  :ر ػلتبز اسبط ًتبیج آسهَى مبی دٍ، در هَرد چْب

((p=0/02 توبیل بِ استفبدُ اس رٍش هطوئي تز ٍ(P=0/02 ) تفبٍت آهبری هؼٌی داری بیي ػلل تزك رٍش پیطگیزی اس ببرداری در هٌبطق

 .بَدر در هٌبطق ضْزی بیطتز اس هٌبطق رٍستبئی ضْزی ٍ رٍستبئی ٍجَد داضت بِ گًَِ ای مِ درصذ هَارد تزك رٍش بِ ػلل هذمَ

 

 

 :بِ طَر ملی بِ لحبظ ٍجَد تفبٍت بیي ػَارض ٍ ًَع رٍضْبی پیطگیزی اس ببرداری ًتبیج آسهَى مبی دٍ ًطبى دادُ است مِ

هبِّ، سینلَفن ٍ آی یَ دی  بِ طَری مِ بِ تزتیب در آهپَل سِ ( p<001/0)داضتبیي اختالل قبػذگی ٍ ًَع رٍش ، تفبٍت هؼٌی داری ٍجَد 

 .بَد بیطتز اس سبیز رٍضْب

 .ب بَدبِ طَری مِ در قزصْبی تزمیبی بیطتز اس سبیز رٍضْ( P<001/0) داضتبیي اختالل ػصبی ٍ ًَع رٍش، تفبٍت هؼٌی داری ٍجَد 

تزمیبی ٍ آهپَل سِ هبِّ بیطتز  بِ طَری مِ در قزصْبی( P<001/0)بیي افشایص ٍسى ٍ ًَع رٍش پیطگیزی تفبٍت هؼٌی داری هطبّذُ ضذ 

  .بَد اس سبیز رٍضْب

بب تَجِ بِ ًتبیج حبصلِ، ضزٍرت ارتقبی میفیت خذهبت آهَسضی ٍ هطبٍرُ ای در سهیٌِ ػَارض ٍ ضنبیبت ضبیغ ٍ غیزضبیغ  :بحث ٍ ًتیجِ گیزی

ذهبت هطبٍرُ ای ٍ چگًَگی بزخَرد بب ضنبیبت بزای گیزًذگبى خذهت ٍ حسبط سبسی ارایِ دٌّذگبى خذهت بِ دقت ٍ حَصلِ بیطتز در ارایِ خ

 .ٍ ػَارض ًبضی اس رٍش ّبی پیطگیزی اس ببرداری ًوبیبى هی گزدد
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هذت استفبدُ اس رٍش پیطگیزی اس ببرداری، رٍش ّبی پیطگیزی اس ببرداری، دالیل قطغ رٍش، ػَارض رٍش ّبی پیطگیزی اس : ملیذ ٍاصُ ّب

  .ببرداری

  

 


