ارتباط بی اختیاری ادراری با سالمت جنسی در خانم های شهر قم در سال 4931
مقدمه  :هر نوع نشت غیر ارادی ادرار بی اختیاری ادرار است .این عارضه در زنان شایع تر از مردان است )4(.بی-
اختیاری استرسی شایعترین نوع بی اختیاری ادراری است .بی اختیاری در زمان نزدیکی ممکن است بیشترین اثر را
روی سالمت جنسی بگذارد ) 2(.بی اختیاری ادرار می تواند فرد را مستعد عفونت های دستگاه ادراری،راش های
پوستی،شکنندگی پوست،افزایش خطر بستری شدن ،ناراحتی و پریشانی روحی،کاهش تعامالت اجتماعی،کاهش
کیفیت زندگی و محدودیت یا اجتناب از فعالیت جنسی کند)9(.عوامل مختلفی نظیر بارداری،روش زایمان،تعداد
زایمان،یبوست مزمن،چاقی  ،یائسگی می تواند منجر به تضعیف عضالت کف لگن و در نتیجه بی اختیاری ادراری
شوند  ) 1(.مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بی اختیاری ادرار ی با سالمت جنسی در خانم ها انجام شد .
روش کار  :این مطالعه تحلیلی مقطعی در سال  4931بر روی  93زن که جهت درمان بی اختیاری ادراری به مطب
متخصصین زنان در شهر قم مراجعه کرده بودند انجام شد  .انتخاب نمونه ها به روش غیر تصادفی ساده انجام شد .
ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که شامل مشخصات دموگرافیگ و سواالت مربوط به بی
اختیاری ادراری بود .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری  SSSSنسخه  43و آزمون ضریب
همبستگی پیرسون انجام شد  .میزان  Sکمتر از 0/0 5معنی دار در نظر گرفته شد .
یافته ها  :از  93زن مورد مطالعه  23،نفر( )%2222زایمان طبیعی  9 ،نفر ( )%329سزارین  2 ،نفر ( )%4321هم هردو
زایمان را تجربه کرده بودند  .هم چنین  4نفر ()%223یک فرزند  40 ،نفر ( )%2223دو فرزند 2 ،نفر ( )%4321سه
فرزند و مابقی بیش از  9فرزند داشتند .دامنه سنی افراد از 92تا  22سال بود که  %55آنها در سن  50تا  30سال
بودند  .دامنه سن اولین زایمان آن ها  41تا  90سال بود که  %20آن ها هنگام زایمان سنشان کمتر از  20سال بود
2 .نفر ( )%4321بی اختیاری استرسی  3 ،نفر ( )%2222بی اختیاری فوریتی  24 ،نفر ( )%5329بی اختیاری ترکیبی ،
3نفر( )%25بی اختیاری زمان نزدیکی داشتند  .بین بی اختیاری ادرار با سالمت جنسی ( )S=0/032ارتباط معنا
داری وجود نداشت .
نتیجه گیری :نتایج این مطالعه نشان داد که بی اختیاری ادراری اثری بر سالمتی جنسی در خانم ها ندارد.
درحالیکه مطالعه فریده دهقان منشادی و همکارانش ( )5نیز موید نتایج مطالعه حاضر بود اما در مطالعات(nes)3
 eekelو همکارانش ارتباط معنیداری بین سالمت جنسی و بی اختیاری ادراری مشاهده شده است.
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Abstract
Of the 36 women studied, 26 (72.2%) delivered vaginally, 3 patients (8.3%) cesarean section, 7
patients (19.4%) also had experienced both delivery. Also, one patient (2.8%) had one child, 10
patients (27.8%) have two children, 7 patients (19.4%), three children and the rest more than 3
children had slopes leading age from 32 to 72 years, with 55% of them at the age of 50 up to 60
years. Their first child was 30 years of age range from 14 to 70% of maternal age less than 20 years.
7 patients (19.4%), stress incontinence, 8 patients (22.2%), urgency incontinence, 21 patients
(58.3%) mixed incontinence, 9 patients (25%) incontinence had a close time. Between urinary
incontinence and sexual health (082/0 = P) There was no significant relationship.
The results showed that urinary incontinence in women has no effect on sexual health. F. whereas
the peasant Manshadi and colleagues (5), but this study confirms the results of studies (6) sen llker
and his colleagues was significant relation between sexual health and urinary incontinence are
observed.

