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انًهخص
خهفية انذراسة :ازجفعث معدالت الٌالدات القيصسية في االًنة االخيسة ،اذ اكحسب نٌع العملية القيصسية أىمية.
انهذف ين انذراسة :مقازنة بيي موٌنيات اليدي بيي اتمييات ال ٌامي /بعي / /بعيد العمليية اللساميية بالييمٌكليٌبي ًمسيحٌٍ
الييماجٌكسيث) ،باإلضافة إلَ نق /الدي الالشي بي النساء ال ٌام /الحي خضيع للعمليية القيصيسية االخحيازيية ج يث الح يديس
الشٌكي ًالعاي.
انًرضى وطرائق انعًم :أجسيث ىره الدزاسة علَ  111امسأة خضع لعملية بيصسية خالل الفحسة مي  1مصييسا 3112
إلَ  1مصييسا  3112فيي بسيا النسيا ية ًالحٌلييد  -مسحشيفَ النعميا الحعليميي  -بغيداد .جيا جقسييا المشيازكات فيي الدزاسية
عشييٌا يا إلييَ ملمييٌعحي محسيياًيحي ًفقييا لنييٌع الح ييديس المسييح دي ب 22ماليية) لملمٌعيية الح ييديس العيياي ًب  22ماليية)
لملمٌعة الح ديس الشٌكي ،جا اإلبالغ ع الحغيسات الحي طسأت علَ موٌنيات اليدي لهمييات بميا فيي ذليا بييا الييمٌكليٌبي
ًالييماجٌكسيث باإلضافة إلَ نق /الدي الالشي بالمقازنة بي الملمٌعحي في عملية بيصسية بعً /بعد العملية اللسامية.
اننتائج :كانث نسعة ىيمٌكلٌبي الدي ًىيمٌجٌكسيث بع /اللسامة ذات داللة امصيا ية فيي الملميٌعحي ًكيا ىنياا ان فيا
في معدل جسكيص الييمٌكلٌبي ًالييماجٌكسيث بشو /كعيس فيي النسياء الالجيي خضيع للح يديس العياي مقابي /الح يديس الشيٌكي.
معدل نقصا جساكيص الييمٌكلٌبي ًالييماجٌكسيث في ملمٌعة الح ديس الشٌكي كا أب /بوثيس مما كانث عليو في ملمٌعية
الح ديس العاي .أ ال اجة إلَ نق /الدي بعد اللسامة أعلَ بوثيس بي النساء الالجي خضع لعملية بيصسية ج ث الح ديس العاي
مقازنة مع الالجي خضع لعملية بيصسية ج ث الح ديس الشٌكي.
االستتتنتاجات الح ديسالشييٌكي ىييٌ أفضيي /خييياز الح ييديس كمييا أنييو يقليي /ميي كمييية فقييدا الييدي بأبيي /ان فييا فييي جساكيييص
الييمٌكلٌبي ًالييماجٌكسيث) ًمحطلعات نق /الدي بعد العمليات اللسامية.
انكهًات انًفتاحية :العملية القيصسية ،الح ديس الشٌكي ،الح ديس العاي ،الييمٌكلٌبي  ،الييماجٌكسيث.
انبريذ االنكترونيJalil_salih357@yahoo.com :
تاريخ استالو انبحث 11 :نيسا 3116
تاريخ قبىل انبحث 32 :جمٌش 3116

2

 3,1فسع النسا ية ًالحٌليد -كلية الطب -اللامعة العسابية  -بغداد -العساق
 2فسع النسا ية ًالحٌليد -كلية الطب -جامعة اتنعاز -االنعاز  -العساق
فسع طب اتسسة ًالملحمع -كلية الطب  -اللامعة العسابية  -بغداد -العساق

Vol. 11 , Issue 1, October 2016

1

Diyala Journal of Medicine

