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  ن گیالن : یک بررسی یک سالهبررسی فراوانی تولد نوزادان با وزن باال در یکی از مراکز اموزشی  درمانی استا
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در کوتاه مدت یا دراز  ها یماريببسیاري از  منشأ تواند یمو  باشد یم: تولد نوزاد با وزن باال یکی از معضالت سالمتی سابقه و هدف

.این تحقیق به منظور  گردد یمگرم بوده و وزن بیشتر از ان اضافه وزن تلقی  3500تا  2500ن مدت باشد.وزن  طبیعی هنگام تولد بی
  بودند انجام گرفته است. آمدهتعیین وزن هنگام تولد در یک دوره یک ساله در کلیه کودکانی که در یک مرکز به دنیا 

در یکی از مراکز  1393کلیه کودکانی که در طول سال  :این مطالعه یک تحقیق گذشته نگر بوده و جامعه پژوهش راها روشمواد و 
مورد  1124بررسی شده  يها پرونده.کل دادند یمبودند،تشکیل  آمدهاموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیالن به دنیا 

استنباطی مورد بررسی قرار گرفته  امار توصیفی و يها شاخصو با استفاده از  16نسخه  SPSSتحت نرم افزار اماري  ها دادهبوده است.
  است.
گرم  3500مورد داراي وزن تولد بیشتر از  348مورد پرونده تحت بررسی  1124:نتایج این تحقیق نشان داد که از ها یافته
رم نیز پسر گ 4000درصد از کودکان باالي  74.اند بودهگرم  4000نوزاد داراي وزن بیشتر از  384درصد از  16%).حدود 96/30(اند بوده
 3500اپگار دقیقه اول اکثریت نوزادان باالي .بودند آمدهگرم با سزارین به دنیا  400تا  3500درصد کودکان با وزن بین  2/80.اند بوده
که  %).این در حالی بود1/41(اند بودهداراي رتبه تولد اول  3500%) ،درضمن اکثریت نوزادان با وزن تولد باالتراز 1/97بوده است( 9گرم 

مجذور کاي موید هیچ ارتباط  آزمون%).25کیلو گرم در نوزادان با رتبه تولد سوم مشاهده شد( 4بیشترین فراوانی وزن  تولد باالتر از 
  معنی داري بین وزن هنگام تولد و نوع زایمان،اپگار دقیقه اول و پنجم، جنس نوزاد ورتبه تولد نبود.

گرم نشاندهنده  نیاز به توجه بیشتر ارائه  3500بیشتر از یک سوم موارد نوزادان با وزن باالي تولد  رسد یمبحث و نتیجه گیري: به نظر 
پره ناتال به وزن گیري دوران بارداري باشد شاید کنترل بهتر شرایط در این دوران بتواند بر میزان وزن  يها مراقبتکنندگان خدمات و 

  گذار باشد. یرتأثنوزادان 
 اد،وزن نوزاد،اضافه وزنتولد نوزکلمات کلیدي:


