زاهذة حارس سعيذ

االسباب انشائعت نالنتهاباث انًهبهيت نهنساء انًصاباث بأفرازاث يهبهيت و انًتردداث عهى انعيادة
انخارجيت نًستشفى انىالدة انتعهيًي في أربيم
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انًهخص
خهفيت انذراست :ذعذ االلرهاتاخ المهثلَح مه المشاكل الىسائَح االكثش شَوعا تَه الىساء المرشدداخ علي العَاداخ االسرشاسٍح.
اهذاف انذراست :معشفح األسثاب األكثش شَوعا اللرهاتاخ المهثل لذى الىساء فٌ مذٍىح أستَل.
انًىاد وانطرائق  :دساسح ممطعَح ذم ذىفَزها فٌ العَاداخ االسرشااسٍح لمسرشافي أستَال الرعلَماٌ للاوالدج الف الفراشج ماه 1
/ذموص 5113 /لغاٍح / 11كاوون الثاوٌ 5114 /علي عَىح مركووح مه  111امشأج فاٌ ساه اجوبااب اللاواذٌ ساجعاوا العَاادي
االسرشاسٍح تسثة معاواذهم مه اجفشاصاخ المهثلَح .ذم ا ز عَىح مهثلَاح ماه كال اماشأج تمسااعذج ممشأاحل أسسالد للف ا
ا رثاس ال ساسَح فٌ مخرثش الراتع للمسرشفي.
اننتااائ  :أظهااشخ الىرااائم المخرثشٍااح ومااو الفلااوسا الطثَعَااح تىسااثح  ٪5,92فااٌ الىساااء المشااموالخ تالذساسااحل تَىمااا كااان ومااو
الثكرَشٍا  ٪5,92ل ومو الفطشٍاخ (المثَضاخ الثَض) كان  ٪5592ومو مخرلظ (تكرَشً فطشً) لذ شاكل وساثح .٪1292
لوحع توجود عللح راخ داللح احصائَح أمه العذ ى الثكرَشٍح مع اجفشاصاخ المهثلَاح للىسااء كثااس الساه ()p = 0.005ل
اجلامح فٌ المىاطك الشٍفَح ( )p=<0.01الىساء ال وامل ( .)p=0.03مه تاَه عوامال الخطاوسج الشئَساَح اللرهااب المهثال
الثكرَشًل لوحع اٍضاا جاود عللاح راخ داللاح احصاائَح عىاذ اسارخذاج المىربااخ يَاش الصا َح ()p=0.03ل ماذج الاض ا
الطوٍلح (.)p=<0.001
االستنتاجاث :أن الثكرَشٍا كاود السثة األكثش شَوعا فٌ حذ ز إالفشاصاخ المهثلَح مع أ تذ ن العذ ى الفطشٍح المخرلطح.
انكهًاث انًفتاحيت :اجفشاصاخ المهثلَحل عذ ى المهثلل اصاتاخ تكرَشٍحل اصاتاخ فطشٍحل الىساء
انبريذ االنكترونيzahidaharis@yahoo.com :
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