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طراحی و پیادهسازی نرمافزار آموزشی تعیین سن بارداری
رؤیا وطنخواه :کارشناس ارشد آموزش پزشکی ،مرکز مطالعات و توسعهي آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه علوم
پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
سهیل سیفیراد :پزشک عمومی ،بیمارستان رضوي ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
عصمت دلیریان مقدم* :کارشناس مامایی ،بیمارستان امام رضا (ع) ،مرکز مطالعات و توسعهي آموزش علوم
پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
شیوا یارمحمدی جامی :دانشجوي مامایی ،مرکز تحقیقات زنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
محمدرضا وطنخواه :دانشجوي مهندسی پزشکی ،دانشگاه بین الملل امام رضا (ع) مشهد ،مشهد ،ایران.

چكیده :تعیین زمان زایمان بهخصوص در بعضی از بارداريهاي پرخطر و بهویژه در زمان ترم الزم است .آگاهی
دقیق از سن حاملگی ،بسیار حایز اهمیت است .در این پژوهش ،به نحوهي طراحی و پیادهسازي نرمافزار آموزشی
براي تعیین سن بارداري بر اساس هفته و روز ،بر اساس سونوگرافی و نیز آخرین دورهي پریودي پرداخته میشود.
این نرمافزار در سه فاز ،تهیه و تولید شده است .پس از نیازسنجی از پرسنل زنان ،طراحی و آموزش اولیه با
استفاده از دانش برنامه نویسی کامپیوتري ،تعیین سن جنین بر اساس هفته و روز ،انجام شد .تولید نرمافزاري
جهت محاسبهي سن بارداري و قابل استفاده براي عموم و افزایش سرعت و دقت عمل میباشد ،تهیه گردید.
طی نظرسنجی انجام گرفته از پرسنل و افرادي که از این نرمافزار استفاده کردند ،کیفیت نرمافزار مربوطه خوب
و استفاده از آن جذاب توصیف گردید .با توجه به سیاست ازدیاد جمعیت در جامعهي ایران ،این برنامه امکان
برنامهریزي و محاسبه ي تاریخ تولد نوزاد و تعیین تاریخ مرخص زایمان به عموم مردم را میدهد و آنان را از
محاسبهي سنتی قلم و کاغذ بینیاز میسازد و بهصورت دیجیتال و الکترونیکی انجام میشود .استفاده از این
نرمافزار ،پیشبرد اهداف بهبود کیفیت درمان و جلوگیري از فوت وقت و احترام به ارباب رجوع و در نتیجه
کاهش عوارض اتالف زمان را به همراه دارد و در مجموع ارتقاي سالمت جامعه را دربر خواهد داشت.
واژگان کلیدی :سن بارداري ،نرمافزار ،سونوگرافی ،زایمان.
.

*نویسندهی مسؤول :کارشناس مامایی ،بیمارستان امام رضا (ع) ،مرکز مطالعات و توسعهي آموزش علوم
پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
()Email: DalirianE1@mums.ac.ir
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مقدمه
سونوگرافی مهمترین تکنولوژي ایجادشده در سه
ماههي اخیر براي ارزیابی حاملگی است و کاربرد
گستردهاي در حاملگی دارد .امروزه پزشکان تمایل
زیادي به سونوگرافی بهعنوان روش غربالگري براي
مشخص کردن ناهنجاري جنینی ،اختالل رشد جنین،
جفت و تعیین سن حاملگی دارند (شارمی.)1389 ،
بهکارگیري سونوگرافی در بارداري ،قسمتی از مراقبت
کامل قبل از تولد در جهان است (بریکر.)2000 ،
تعیین سن حاملگی براي متخصصین مامایی ،مدیریت
خانم باردار از جهت دانستن زمان انجام روشهاي
تهاجمی مانند آمنیوسنتز ،نمونهبرداري از دانههاي انگوري
جفتی و تفسیر تستهاي حاملگی و تعیین زمان
زایمان و انجام سزارین بهصورت انتخابی و همچنین
براي ارزیابی چگونگی رشد جنین ،تشخیص تأخیر
رشد داخل رحمی ،انجام سقطهاي درمانی و در
نهایت ،تشخیص موارد زایمانهاي زودرس و تولد
نوزاد نارس ،که عواقبی مانند تحمل هزینهي فراوان
براي اجتماع و خانواده و فشارهاي روحی و روانی بر
مادر دارد ،حائز اهمیت است (الریجانی .)1380 ،تعیین
زمان زایمان بهخصوص در بعضی از بارداريهاي
پرخطر و بهویژه در زمان ترم الزم است (محسنیان،
 .)1386یکی از ارزیابیهاي مهم در امر مراقبتهاي
دوران حاملگی تعیین سن حاملگی یا GA
( )Gestational ageو تخمین زمان زایمان است.
آگاهی دقیق از سن حاملگی حایز اهمیت بسیار
میباشد ،زیرا ممکن است عوارضی در بارداري رخ
دهد که درمان بهینهي آنها بستگی به سن حاملگی
دارد .تعیین نادرست سن حاملگی میتواند منجر به
عدم انجام مراقبتهاي خاص دوران بارداري که
وابسته به سنین مختلف حاملگی هستند ،شود
(دهقانی فیروزآبادي .)1386 ،در تمامی طول حاملگی
میتوان با سونوگرافی سن جنین را تشخیص داد ،اما
نکتهي مهم اینجاست که چون در هفتههاي ابتدایی
اندامهاي جنین و اعضاي داخلی در حال شکلگیري
هستند سونوگرافی میتواند تعیین کند که جنین در
هفتهي چندم حیات است ،اما پس از شکلگیري
ساختار بدن یعنی نیمهي دوم حاملگی به بعد ،تعیین
سن جنین کمی سختتر و دقت آن کمتر میشود.
بنابراین دقیقترین و قابل اطمینانترین سونوگرافی،
همان است که در ابتداي بارداري انجام شده است.

سی سال قبل ،رابینسون و فلمینگ براي اولین بار
اندازهگیري سر تا نشیمن جنین را با سونوگرافی در
سه ماههي اول حاملگی جهت تعیین رشد جنین
بهکار بردند و نشان دادند که میتوان با این روش،
سن جنین را با اختالف  5روز تعیین نمود ،در این
روش ،طول جنین از ناحیهي سر تا نشیمن
اندازهگیري و به نام  CRLمعروف شد (رضایی
دلویی .)1385 ،دورهي جنینی از  8یا  10هفته بعد
از آخرین دورهي پریودي ( )LMPمشخص میشود،
اگرچه از لحاظ بالینی سن جنینی بر طبق تاریخ
قاعدگی معین میشود (مورین .)2005 ،سن حاملگی،
دورهاي از زمان است که از اولین روز آخرین
قاعدگی آغاز میشود .و رشد و نمو جنین را برحسب
هفتههاي سپريشده از زمان  LMPتوصیف میکند.
منظور از  LMPتاریخ اولین روز آخرین قاعدگی
میباشد و خانمی که این تاریخ را بهدرستی بهخاطر
دارد باید از همان تاریخ شروع به شمارش کند ،سن
حاملگی بر اساس هفته عنوان میشود میانگین
فاصلهي زمانی از  LMPتا هنگام تولد جنین حدود
 280روز یا  40هفته است (دهقانی فیروزآبادي،
.)1386
مطالعات متعددي در مورد اندازهگیري سن جنین
و طول حاملگی بر اساس  CLRصورت گرفته است
(الریجانی .)1380 ،مطالعات انجامشده در مورد
سونوگرافی در بارداري کمخطر ،به پیامدهاي حاملگی
و جنبه ي طبی سونوگرافی پرداخته است (شارمی،
 )1389و با توجه به نیازسنجی انجام شده توسط
کارشناس مامایی بیمارستان از بیماران و دانشجویان
پزشکی و تخصصی زنان ،اکثر زنان کارمند و خانهدار
به تعیین تاریخ زایمان در ماه خاصی از سال عالقه
دارند ،اما عدم آگاهی از این مسأله میتواند منجر به
کاهش تمایل به بارداري شود ،اکثریت زنان به محض
اینکه متوجه شدند که باردار هستند اول از همه
دوست دارند بدانند که در چه تاریخی زایمان
میکنند .با توجه به طول بارداري و روشهاي
بیانشده میتوان زمان زایمان را تعیین کرد .درمانگاه
اورژانس زنان با توجه به شلوغی و محاسبات تکراري
با حجم باال که تعداد زیاد سونوگرافی و بیان تاریخ
بر اساس طول فمور ،اقطار سر جنین ،طول نشستهي
جنین (  )CRL ،BP ،FL HLبه دقت در
محاسبهي تاریخ زایمان بهصورت هفته و روز دارد که
باید با سرعت عمل باال انجام شود ،برنامهي
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دلیریان مقدم و همكاران
تصمیمگیري در زنان و مامایی بر اساس هفته و روز
سن بارداري تعیین میگردد ،گاهی تصمیمگیري براي
بیمار  35هفته و  6روز با  36هفته تفاوت دارد و
باید بهطور مکرر براي هر فرد ،محاسبه انجام شود.
مطالعهي حاضر به تهیه و تولید نرمافزاري جهت
محاسبه ي سن بارداري بر اساس هفته و روز و
منطبق بر  LMPو نیز سونوگرافی پرداخته است

روش کار
نرم افزار در سه مرحله ،تهیه و تولید شد که شامل
مراحل زیر است:
مرحلهي اول :ایدهي مبتنی بر چگونگی محاسبهي
سن جنین با استفاده از دانش کامپیوتري ایجاد شد
و همچنین با توجه به نیازسنجی از آسیستانها ،کارکنان و
دانشجویان زنان و مامایی بدینمنظور که استفاده از نرمافزار
سرعت عمل و دقت باالتري نسبت به روش محاسبهي
کاغذي دارد ،که با نوشتن برنامهاي براي تولید
نرمافزار محاسبهي سن بارداري و تعیین تاریخ زایمان
انجام شد.
مرحله ي دوم :طراحی اولیه ،با استفاده از زبان
برنامهنویسی  Q-BASICانجام شد که در محیط
 DOSقابلیت وارد کردن اطالعات بهصورت تاریخ
 LMPو تاریخ روز را داشت .در فاز نهایی این
مطالعه ،نرمافزار تحت ویندوز که اطالعات مختصري
راجع به همان سن بارداري محاسبهشده را نمایش
داد .نمایش فیلم آموزشی مراحل رشد جنین از لقاح
تا نوزاد را نیز نشان میدهد و پس از محاسبهي بیان
نکاتی که در آن سن بارداري مورد توجه است ،از
قبیل وزن و زمان تمایز اجزاي جنینی و تشکیل
ارگانهاي مختلف جنین بر اساس سن جنین است.
مهمترین قسمت نرمافزار ،دقت عمل آن میباشد که
حتی محاسبهي هر  4سال کبیسه در آن لحاظ شده
است .نرم افزار قابلیت محاسبه بر اساس سونوگرافی را
هم دارد ،که با توجه به حجم باال که تعداد زیاد
سونوگرافی و بیان تاریخ بر اساس طول فمور ،اقطار سر
جنین ،طول نشسته جنین نیاز به دقت در محاسبهي
تاریخ زایمان بهصورت هفته و روز با سرعت عمل
انجام میشود.
مرحلهي سوم :که هنوز در جریان است ،از
نرمافزارهاي ( LMPمحاسبه) و سونوگرافی که داراي
قابلیت تعیین سن جنین بر اساس هفته و روز
میباشد ،استفاده میشود .در این نرمافزار ،اطالعات
بیمار ،انتخاب تاریخ روز و ثبت اعداد و ارقام در
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نرمافزار ،اعداد واردشده با زدن کلید ENTER
بهطور خودکار به مرحلهي بعد میرود که حتی افراد
فاقد تخصص هم قادر به کاربري این نرمافزار هستند.

یافته ها
دامنهي مطالعهي حاضر از سال  1390تاکنون شامل
 125نفر؛  30نفر کارشناس مامایی 15 ،نفر آسیستان60 ،
نفر اینترن و  20نفر مراجعهکننده به بیمارستان آموزشی
پژوهشی درمانی امام رضا (ع) مشهد میباشد .محاسبهي
سن بارداري بر اساس هفته و روز باعث میشود که
پروتکل درمانی با سرعت و دقت بیشتري انجام و
ذهن تصمیمگیرنده به امور درمانی متمرکز شود و از
نتیجهي محاسبه خاطرجمع باشد ،کاهش سطح
استرس و افزایش سرعت و دقت عمل آسیستانها،
کارکنان و دانشجویان زنان و مامایی را بههمراه دارد
و به دنبال این فرآیند با سرعت بیشتر پالن بیماري
براي بیمار تعیین شده و رضایت ارباب رجوع را
بههمراه دارد ،تصمیمگیري سریعتر انجام میشود که
خود به بهبود کیفیت درمان کمک میکند( .فاعل
نامشخص) بهرهگیري عمومی مادران امروز و فردا از
مطالب آموزشی نرمافزار و برنامهریزيهاي مربوط به
بارداري و باال بردن اطالعات و آگاهی مادران باردار و
کمک به برنامهریزي خانواده و همچنین تعیین تاریخ
تولد نوزاد و گزینش تاریخ مرخصی زایمان براي
مادران کارمند و شاغل و تعیین تاریخ احتمالی
زایمان را دربر دارد .همینطور سبب مدیریت صحیح
بیماران اورژانس زنان و زایمان و آشنا نمودن
دستیاران تخصصی زنان و زایمان ،همکاران ماما و
دانشجویان و عموم افراد در مورد تکنیک و مزایاي
استفاده از نرمافزار میشود .در این نرمافزار آموزش
اطالعات مختصري راجع به سیر تکاملی جنین
بهصورت متن و تصویر و نمایش فیلم کوتاه از سیر
تکاملی جنین نیز تعبیه شده است .این نرمافزار در
سیستم کامپیوتر با  Windowsو  Winrarنیز قابل
اجرا است و داراي قابلیت استفاده براي گروه
متخصصین زنان ،ماماها ،دانشجویان گروه پزشکی و
پیراپزشکی و عموم مادران است .در مراحل بعدي در
صدد تهیه با فرمت موبایل نیز هستیم.

بحث و نتیجهگیری
در این تحقیق که مطالعه بر روي گروهی از پرسنل
بیمارستان آموزشی ،پژوهشی ،درمانی امام رضا (ع) مشهد
انجام شد ،دیدگاه آنها در مورد چگونگی استفاده از
نرمافزار و محاسبهي سن بارداري مورد بحث و بررسی قرار
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گرفت .هدف از این مطالعه ،طراحی و پیادهسازي نرمافزار
آموزشی براي تعیین سن بارداري بود .طی مدت کار کردن
با این نرمافزار ،اشکاالت کار با تهیه و جمعآوري
پرسشنامههاي دستی و الکترونیکی کاربران مشخص شد
و در صدد رفع نواقص و طراحی فرمتهاي پیشرفتهتر
هستیم .شارمی و همکاران در تحقیق خود در سال ،1389
تحت عنوان "بررسی علل درخواست سونوگرافی در زنان
باردار" ،به این نتیجه دست یافته که بیشترین فرد
درخواستکنندهي سونوگرافی ،پزشک متخصص و بعد
از آن بهترتیب پرسنل مرکز بهداشت ،خود بیمار،
ماما و پزشک عمومی بوده و بیشترین علت
درخواست از سوي مادران ،تعیین جنسیت ،سپس
اطمینان از سالمت جنین ،اطالع از زمان دقیق زایمان
و اطمینان از رشد جنین بوده است .در پژوهش
دهقانی فیروزآبادي و همکاران در سال  ،1386تحت
عنوان "تعیین دقت سونوگرافی و قانون نیگل در
تخمین زمان زایمان" ،نتایج بهدست آمده بیانگر این
مطلب بود که قانون نیگل جهت زمان زایمان ،دقت
بیشتري نسبت به سونوگرافی داشته و دقت هر دو
روش بهویژه سونوگرافی با افزایش سن حاملگی
کاهش مییابد.
در مطالعهي مورین و همکاران در سال  ،2005تحت
عنوان "بررسی ارزشیابی سونوگرافی در اولین دورهي
سهماههي حاملگی" ،یافتههاي بهدست آمده حاکی از
پیشبینی شکست حاملگی و شناسایی سونوگرافی
حاملگی خارج رحمی بود .بنابراین تعیین سن بارداري از
طریق سونوگرافی داراي اهمیت است .یافتههاي پژوهش
حاضر بر اساس تاریخ سونوگرافی به تعیین سن بارداري
میپردازد .در مطالعهي دیگري از شرقی و همکاران در
سال  ،1390با عنوان "بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب
روش زایمان در زنان باردار شکم اول مراجعهکننده
به مراکز بهداشتی درمانی اردبیل" ،یافتهها نشان داد
میانگین سن مادران مراجعهکننده به مراکز بهداشتی
اردبیل  21/8سال بود و اکثریت مادران تحصیالت
دیپلم داشتند 70/7 .درصد مادران ابراز کردند که
احتماالً یا قطعاً با روش زایمان طبیعی ،زایمان
میکنند ،اما در پایان بارداري ،روش سزارین با 58/6
درصد بیشترین روش انتخاب شده و توصیهي پزشک
با  36/6درصد بیشترین عامل تأثیرگذار روي انتخاب
روش زایمان بود .نگرش زنان نسبت به سزارین در
قبل و بعد از زایمان کاهش معناداري پیدا کرد.

کاربردپذیري این نرمافزار از مزایاي آن بود که برخی
مشارکتکنندگان به آن اشاره داشتند و همچنین قابلیت
بارگزاري در سایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد و
سایر سایتها و بیمارستانهاي تحت پوشش آن را هم
دارد و اجراي آن با سیستم  HISبیمارستانی
بهصورت آنالین نیز امکانپذیر است .در طراحی اینگونه
نرمافزارها و بهطور کلی ابزارهاي فنآوريهاي اطالعات باید
به کاربردپذیري و سهولت استفاده از آنها براي این افراد
توجه نمود ( بهاءالدین و همکاران .)1393 ،در یک نگاه
کالن ،کلیهي پژوهشهاى قبلی ،به اندازهگیريهاي
متنوع توسط سونوگرافی پرداخته است .همانطور که
مالحظه شد تاکنون مطالعهاي با هدف طراحی و
تولید نرمافزاري جهت تعیین سن بارداري برطبق روز
و هفته بر اساس سونوگرافی و تاریخ  LMPمشاهده
نشده است .این پژوهش به تولید و توضیح چگونگی
استفاده از این نرمافزار پرداخته و از سال 1390
تاکنون قابل استفادهي روزانه بوده و به تناوب مورد
بازبینی قرار میگیرد و قابلیت تعمیم و اجرا در
کلیهي مراکز و درمانگاههاي تخصصی درمانی و
آموزشی زنان و زایمان علوم پزشکی ،کلینیکهاي
خصوصی و مطب متخصصین زنان و ماماها را دارد و
با توجه به سیاست ازدیاد جمعیت در جامعهي
امروزي ،این برنامه امکان برنامهریزي و محاسبهي
تاریخ تولد نوزاد و تعیین تاریخ مرخصی زایمان براي
عموم را دارد ،از محاسبهي سنتی قلم و کاغذ بینیاز
است و بهصورت دیجیتال و الکترونیکی انجام میشود.
در مطالعهي حاضر محدودیتهایی وجود داشت که
میتوان چنین بیان کرد:
 عدم اطالعرسانی کافی به عموم و کاربران
 عدم استفاده از نرمافزار بهصورت آنالین
 ناهماهنگی برنامهریزان مسؤولین اجرایی و
بالینی
 در یک راستا نبودن مسؤولین آموزشی و
بالینی
همینطور بهدلیل کمبود تحقیقات مشابه انجامشده در
زمینهي نرمافزار سن بارداري ،امکان مقایسهي یافتههاي
پژوهش با مطالعات مشابه مقرر نبود .بهطور کلی ،نتیجهي
مطالعهي حاضر نشان داد که کیفیت نرمافزار مربوطه
خوب بوده و استفاده از آن جذاب توصیف میشود.
امروزه شکلگیري و رشد فنآوريهاي اطالعات و ارتباطات،
امکانات بیشتري را براي دستیابی به اطالعات فراهم نموده
است؛ بهطوريکه مادران باردار همانند پرسنل بهداشتی
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Abstract: It is necessary to determine due date in high risk pregnancies; in the other words,
one of the important issues in pregnancy care is to estimate the pregnancy' citrine date. This
survey was conducted to design and implement an educational software for determination the
pregnancy age based on ultrasound and last menstrual period. It has been produced in three
phase; after assessing female staff' needs, design and application of entering ultrasound's date
and determining the pregnancy age according to week and day information was performed .
An additional advantage was to be utilized by general people and its increase speed and
accuracy. Considering increase population policy in today’s society, this program would be
possible to plan and calculate newborn date and due discharge date as well as its needless
of traditional pen and pape method against to its usable digital and electronic application.
Therefore, this modern technique leads to the cure quality improvement and the wasted ime
prevention and, in total, it would promote the public health too.
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