سوناك عهً اسًاعٍم

أنتشاس و عاللت انشزور انخهىي نخالٌا عنك انشحى يع يختهف انعىايم انذًٌىغشافٍت بٍن
اننساء انًشاجعاث نًستشفى اسبٍم انتعهًًٍ نهىالدة ,أسبٍم ,انعشاق.

أنتشاس و عاللت انشزور انخهىي نخالٌا عنك انشحى يع يختهف انعىايم انذًٌىغشافٍت بٍن اننساء
انًشاجعاث نًستشفى اسبٍم انتعهًًٍ نهىالدة ,أسبٍم ,انعشاق.
3

سوًاك ػلً اسواػٍل  1و سوٍشة سالن شٍخ هحوذ 2و صاهذة حاسط سؼٍذ
انًهخص

خهفٍت انذساست :الفحص الوٌخظن لوسحاث ػٌك الشحن ٌؤدي الى اًخفاض كبٍش جذاً فً هؼالتث الوشاةالت و اليفٍالاث الٌاح الت
هي سشطاى ػٌك الشحن .
انهذف ين انذساست :ححذٌذ ًسبت اًخشاس الشزور الخلاليي لختٌالا ػٌالك الالشحن و هالذب اسحباط الا هالغ الخجالااص ا جخواػٍالت و
الذٌويغشافٍت الوخخلفت بٍي ه ويػت هي الٌساء فً هذٌٌت أسبٍل.
انًشضى وطشائك انعًم :تم أجراء مسحة عنق ارقرحم ع ق  869امقرأ مقا ارنسقاء ارمراج قاس رمستأقب أرلتقل ارت تمق
ر والد ر بتر ارمحصور لتا األول ما ألاط  3102و  20ما كانوا ارثان  .3102تم فحص جمتق ار تنقاس فق مرتلقر
ارمستأققب مققا نلققل نبققص االرتصاصق فق ع ققم االنسققجة .صققنبس ارنتققا ا ارمرتلرتققة وفلقا م رنثققام لتثتسققدا  ,3110تققم جمق
م ومققاس عققا اررصققا ص االجتماعتققة و اردتموكرافتققة ركققل ارنسققاء ارمأققاركاس ف ق ةققلى اردراسققة لاال ققافة ارقق نتققا ا
اربحوصاس ارمرتلرتة ف استمار استلتاا مصممة رصتصا م رهلا ارغرض.
اننتائج :حشاوحج أػواس الٌساء الوشاسكاث فً هزٍ الذساسالت بالٍي  07-11ػاهالاً و بوؼالذع ػوالشي  ±اًحٍالاص هؼٍالاسي هاالذاسٍ
 2.6 ± 30ػام .كاًج ًسبت اًخشاس شزور ختٌا ػٌالك الالشحن  %13.5هالي ه واليع ػٌٍالاث ػٌالك الالشحن الوفحيكالتت وكاًالج
أػلى ًسبت اًخشاس فً ه ويع الؼٌٍت هً ( )%2.6لشزور الختٌا الجذفٍت راث ا هوٍالت اليٍالش هحالذدة ( .) ASCUSأسحالب
شزور ختٌا ػٌك الشحن هغ صٌادة ػوش الٌساء فيق  37ػاها ( )P=0.007و فخشاث الضواج الطيٌلت (.)P<0.001
االستنتاجاث  :حبٍي اى ًسبت اًخشاس شالزور ختٌالا ػٌالك الالشحن ػالالً ًسالبٍا ً وأى هؼالذع ا ًخشالاس ل الزا الشالزور الخلاليي هشحبطالاً
بخاذم الؼوش و طيع فخشة الضواج .و أى هزٍ الٌخااج هواثلت لٌخااج دساساث البلذاى الٌاهٍت ا خشب .
انكهًاث انًفتاحٍت :شارة ختٌا ػٌك الشحنت هسحت ػٌك الشحنت أًخشاست أسبٍل.
انبشٌذ االنكتشونًdr_runak@yahoo.com :
تاسٌخ استالو انبحثًٍ 21 :ساى 2716
تاسٌخ لبىل انبحث 24 :حويص 2716
 1,2,3هسخشفى الي دة الخؼلٍوً أسبٍل  -دااشة كحت اسبٍل  -اسبٍل -الؼشاق.
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