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لدى النساء المراجعات لمراكز الرعاية العوامل المحددة لها و نسبة استخدام مختلف وسائل تنظيم األسرة
 الصحية األولية في بغداد

 
 **طاهر ، أحالم عبد**عبد المجيد ، كفاح حامد*علوشجعفر سارة 

 صحي السالم، دائرة صحة الكرخ، بغداد. **قطاع خاص*مركز 
 

 خصملال

يشمممتنظيم األظرة مممتلظ نظيماظراتتال ممماكظراألفظيت أظرةألتراظ مظرةجمر ظلأظي ميظرالتنظوبتظراتتوحدظدا ظميل   ظ الخلفية:
يلتفظراع   ظلأظلحع ظرإلن ادظمع اظرةطفال.ظإنظضتانظمصحلظجتاعظرةشخاصظإاىظطتيقةظيم األظرة تلظراتفضمةظا  هألظ

ظحقحقظرإلنسانظبتاظألفظذااظرالقظألفظرالاالظمرالتيةظمرالقظألفظراعتنظمراألعماأل.
راصمملاةظرةمااةظألفظبا راظيل   ظلع لظرنألشممالظلخألماظراقتقظاألم األظرة ممتلظابأظرامسممااظراتترجعاكظاتترعاظراتعايةظ :هدافاأل
 رعألشافظراقتيقةظرالعثتظ نألشالر.مظ
لترعاظنتحذجاةظاقيظرة ممممتلظألفظظ6ألفظظ2016ااايةظ يالظضمممماةظ جتيلظاللظرافألتلظلأظشمممم ا ظمظالر ممممةظلققعاةظعتظ ق:ائطر ال

(ظ ممممممممةظراليفظ49-15لأظرامسمممممممااظراتألامجاك,ظرعتال أظ ظ400ألفظراتصممممممماألة.ظرا لر مممممممةظشمممممممتملظظ3ألفظراكتخ,ظمظظ3با را,ظ
رات اشمممممممتلظمجهاظاحج ظابأظرا احثةظمظظيسمممممممألعتمأظم ممممممما نظيم األظرة مممممممتلظألفظراحيلظرالااف.ظيألظجتعظراةااناكظلأظاللظراتقاامة

راتشممألت اكظبا ممألخ رقظمليةظر ممألةاانظلع لظلسمم قاظاه.رظرااتر.ظيألظرجتراظراأللمبنظرالحصمما فظامةااناكظبا ممألخ رقظاتنال ظرالالةظ
يألظرعأل الهظذمظاالاةظلعمحيةظظ0.05(ظ>ظP value,ظلسممممممألحلظرا الاةظرالحصمممممما اةظ 20رالحصمممممما اةظامعمحقظرالجألتاناةظرامسممممممخةظ

ظصا اا.رح
%(,ظمظرنظراسمممةيظرات اسمممفظالاألاالظ45.5مج كظرا لر مممةظرنظطتيقةظراق.فظراخالجفظ انلظراقتيقةظرةعثتظرنألشمممالرظ  النتائج:

طتيقةظيم األظرة مممممتلظراتأل عةظحااااظ حظبسمممممةيظع قظيسمممممةةهاظالعتررظجانةاة.ظراألاالظطتيقةظراق.فظراخالجفظ انظلألا ترظبعتتظ
ظرامساا.

راق.فظراخالجفظ انلظرعثتظطتقظيم األظرة ممممممتلظر ممممممألخ رلاظمرنظر ممممممألخ رقظطتقظيم األظرة ممممممتلظرامألفظالظطتيقةظ: االستتتتتنتا ا 
ظ٪.٥٧.٥يسةيظرعتررظجانةاةظ انلظلفضمةظامس ةظ

 .الكلما  المفتاحية: تنظيم األسرة, وسائل منع الحمل, الحمل الغير مقصود, القذف الخار ي
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 األخرى لالرتجاف االذيني ةالخطورتأثير العمر على عوامل 
 

  **محمود رياض الحليم **،كاظم االبراهيمي علي جبار*، خزعل محمدتغريد 
  .بغداد ،المراض القلب مركز ابن البيطار** . ، بغدادةالرصافدائرة صحة *

 

 خص ملال

:ظراللي افظرالذ مفظ حظع قظرنأل اقظضمممت اكظراقميظألحقظرا قمفظ ألتباظاألمشمممايظ ذ مفظوبتظلمسمممقظلعظلاظ ألتييظعما ظةالخلفي
ظ.ةرالذ ماظةراتا انكاظةألفظراحظافلأظي  حلظ

ظرالاتلظاللي افظرالذ مف.ظل بتظراعتتظعمىظعحرلنظراخقحلظأالر ةظيظف:اهداأل
لتيضممماصظلصممماابأظبااللي افظظ191:ظ .هظالر مممةظلققعاةظمصمممراةظ جتيلظألفظلت اظراأظراةاقالظامقميظألفظبا راظعمىظقائطر ال

ظإاىظراتت ا ظم مممممانظعتت ألظةيظشمممممممممممممم حلظظرةذ مفظلتأظحضممممممممممممممتمر ظألحقظاكلظرا مسممممممممممممممبأ.ظ18 ألترمحظابأظ,   ممممممممممممممممممممةظملممممما
 مةظظ65٪ظلأظراتتضىظ عثتظلأظ34.55 مةظ,ظظ65-40٪(ظيقعحنظألفظرافئةظراعتتيةظابأظ54.45:ظلع ألظراتتضىظ النتائج

 مممممممةظ,ظراعتتظااأظا ظيأ بتظرحصمممممما فظلهألظظعمىظراللي افظظرةذ مفظا لظلتضممممممىظظ40٪ظلأظراتتضممممممىظ ينظلأظ10.99مظ
عالصا.ظظ40يقنظ عتال ألظعأظعمىظياليخظعا مفظلحجيظألفظلع لظلتيفعظوبتظلهألظألفظ ؤالاظراتتضىظرا. أظراستمة.ظيألظراعثحلظ

رليفاعظضمممممايظرا قظمراللي افظرةذ مفظبشممممم نظلألكتلظميألار  ظرنألشمممممال تاظبسمممممتعةظلعظيق قظراعتت.ظ انظياليخظرإلصمممممابةظظ ألحرج 
اظ ظ65عأظظبتترظراقممميظراليفمماليظ عثتظب ثبتظألفظرافئممةظراعتتيممةظراألفظيايمم  اظ,ظم ممانظجتاعظراتتضممممممممممممممىظيقتي ممص ٪(ظ97.4عممالممص

ظ ظلممممممأ ظ عممممممثممممممت ظراممممممعممممممتممممممتيمممممممة ظراممممممفممممممئمممممممة ظألممممممف ظرةذ مممممممممممممف ظمرالليمممممم ممممممماف ظراسمممممممممممممممممممم ممممممتي ظاممممممم را ا.ظ40راممممممتصمممممممممممممممممممممااممممممبممممممأ ظعمممممممالمممممممص
:ظرنظح مثظراللي افظرالذ مفظا ظرلي ا ظلهألظلعظراعتتظمرنظراعتتظا ظيا تظلهألظريضمممممممممممممماظعمىظبع ظعحرلنظا االستتتتتتتتتتنتا 

ظرالاتل.ظلراخقحلظ
 . ةعوامل الخطور  ,تأثير العمر ,: االرتجاف االذينيةالكلما  المفتاحي
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 النظام النقطي للتنبؤ المبكر لنقص الكالسيوم بالدم بعد استئصال الغدة الدرقية الكامل

 
 العبيدي، آالء محمد، أوس بشيرطارق 

 قسم الجراحة، مستشفى بغداد التعليمي، مدينة الطب
 

 خصملال

ا.رظألإنظ نقصظراكااسمممممبحقظباا قظيعألةتظلأظ عثتظراتضممممماعفاكظظشمممممبحعاظبع ظعتماةظر مممممألئصمممممالظراا لظرا ل اةظراكالنظ, خلفية:ال
ظراتتي ظلأظراتسألشفىظ.راألمةؤظرات  تظاتثنظ .هظراتضاعفاكظ لتظبااغظرة تاةظيةنظاتم ظ

,ظلما يظمعتمفظامألت أظلأظراألمةؤظبل مثظنقصظةم اتلظجترحاظةر ألل رثظن اقظنققفظلةمفظعمىظلعمتاكظلخألةتي ف:اهداأل
ظراكااسبحقظباا قظيةنظاتم ظراتتي ظلأظراتسألشفىظ.

اهألظعتماةظر ممممألئصممممالظراا لظشممممتملظ .هظرا لر ممممةظراعشممممحر اةظراتسممممألقةماةظمرح ظم تانبأظلأظراتتضممممى,ظمرا. أظ جتيلظ ق:ائالطر 
ظ2018مااايةظراثل بأظلأظيشمممتيأظراثانفظظ2017را ل اةظراكالنظاللظ ل عةظعشمممتهظشمممهترظمامفألتلظلأظرةملظلأظيشمممتيأظرةملظ

ألفظراحح لظرا ترحاةظرةماىظألفظلسممممألشممممفىظبا راظراألعماتفظاظل  مةظراقيظ,ظمي ظ  ممممألخ قظرام اقظرامققفظراتةمفظعمىظراتعمتاكظ
ظرا ترحاةظمرا.يظ ألكحنظلأظ تاناةظلترييظمذااظبا ألخ رقظ تاناةظلعمتاكظ.ظراتخألةتيةظم

%ظامتتضىظ92را لر ةظإنظرام اقظرامققفظا ظراق للظعمىظراألمةؤظامقصظراكااسبحقظباا قظامس ةظعاااةظملق رل اظظ ظهتك :النتائج
خألةتيةظمرا ترحاةظ انظاهأظرا ملظراكةبتظألفظرا. أظ جتيلظاهألظعتماةظر ألئصالظراا لظرا ل اةظراكالنظ,ظمرنظلع ألظراتعمتاكظرات

ظاعألظ .رظرام اقظ.
 الكلما  المفتاحية: نقص الكالسيوم, استئصال الغدة الدرقية.
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 البالغينلدى الكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم 

 بغداد المراجعين لمراكز الرعاية الصحية االولية في
 

 محمد يحيى عبد الحسن*، وفاء فائق توفيق**، عبد هللا جنجر الفرطوسي***
 ***كلية الطب/جامعة بغداد/مستشفى بغداد التعليمي. **كلية التقنيات الصحية والطبية /بغداد. *مستشفى العلوية التعليمي للوالدة

 

 الملخص

لمبحنظظ7.1:ظرليفاعظضممممممايظرا قظلأظراللتررظرالعثتظشممممممبحعاظعااتااظميصممممممبيظيقتي اظمرح ظامبحنظشممممممخص,ظميسممممممةيظالخلفية
  مث(ظلأظراحدااكظرات  تلظراتت أظلمعها.ظرليفاعظضمممممممممايظرا قظيتثنظراعالنظرات اسمممممممممفظاللتررظراقميظراحعا اةظمراألفظ مممممممممةةلظ

 .2015لمبحنظمألالظعااتااظألفظعاقظظ17.7
عاقظراتترجعبأظاتترعاظراتعايةظظ18ظ≤ق  تظلع لظرنألشالظرليفاعظظضايظظرا قظظا لظرالشخاصظرا ااابأظظلأظعتتظ:ظاألاالهداف

ظراصلاةظظرالمااةظظاقيظرال تلظظألفظظبا را.
رالملظلأظظظرال ممممممتلظألفظبا را,ظامفألتلظلأظاقيظراصمممممملاةظرالمااةظظاظامتعايةالر ممممممةظلققعاةظيألظرجتر  اظألفظرل عةظلترعظ:الطرائق
اتترعاظظلأظ لظرا مسمممممممبأظراتترجعبأظعاقظ18ظ≤شمممممممخصظبااغظلأظعتتظظظ350.ظل تحعظظ2013يتحجظظلأظراىظرالملظشممممممم ا 
راصمممملاةظرالمااةظاليظشمممم حلظرجتيظاهألظراكشمممماظرات  تعأظرليفاعظضممممايظرا ق.ظرامسممممااظرالحرلنظمراتشممممخصممممبأظلسمممم قاظظراتعاية

 باليفاعظضايظرا قظيألظر أل عاا ألظلأظرا لر ة.
%(ظذ حل.عتحقظلع لظرنألشالظرليفاعظ44 ظ154%(ظرناثظم56 ظ196شخصظيشتنظظ350را لر ةظراتألضتمةظ:ظعبمةظالنتائج
%ظ ناث(.ظ23%ظذ حلم25%.ظرالشمممممممخاصظرا. حلظا  هألظظلع لظظرنألشمممممممالظ عمىظالليفاعظضمممممممايظرا قظ 24 انظظرا قظضممممممماي

ظ مة.ظظظ40ظ≤%(ظراتصاابأظباليفاعظظضايظظرا قظرعتال ألظ74وااةاةظرالشخاصظ يقتي اظ
لصاح ةظالليفاعظضايظظعليةظاقحللظذمظ:ظيقتي اصظل عظعبمةظرا لر ةظا  هألظرليفاعظضايظرا ق.ظابأظراعتتظ عالناالستنتا ا 

ظرا ق.ظظ
ظ.ارتفاع ضغط الدم, مراكز الرعاية الصحية االولية, الكشف المبكر :الكلما  المفتاحية
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 أسباب العقم بين االزواج المراجعين لعيادة العقم في مستشفى بغداد التعليمي للعامين
2013-2014 

 
 *، فاطمة مؤيد العبوسي**، إيمان عدنان القصير*صبا مهند العاني

 *مركز صحي الدورة، دائرة صحة الكرخ، بغداد. **كلية الطب، جامعة بغداد 

 

  خصالمل

راعقألظ حظألشممممنظراامجبأظبل مثظرالتنظبع ظ مممممةظلأظراليصممممالظرا مسممممفظراتمأل ألظوبتظراتلتفظ,يقتي اظ مثظلشمممماعنظ :خلفيةال
 ممممةيظراعقألظوبتظلعتمفظميؤ تظعمىظ لظراعقألظ فظبسممممةيظعقألظراتت لظمراثمثظرهاتظ حظبسممممةيظعقألظراتجنظمألفظرا ايفظي حنظ

  حاظراألا.يةظمراللتررظراتمقحاةظجمساا.....ظراخ,ظراستمة,ظراكلحلظ,راأل ابأ,ظر  ادظراخقحللظامعقألظلألع الظ:ظراعتتظراشتي بأ.
ريضمماظااانظنحعظظراضممحاظعمىظرال مم ادظرالعثتظشممبحعا.ظيسممماييل   ظر مم ادظراعقألظ عحرلنظراتجالظمعحرلنظرامسمماا(ظمظ ف:اهداأل

ظراعقألظ حراظ انظرمافظرمظ انحيظم اانظعتتظرالجمر ظرا. أظ ترجعحنظنااالظراعقأل.ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
يألظجتعظراةااناكظامفألتلظلأظرالملظلأظشهتظظ,عماتف جتيلظالر ةظلققعاةظألفظنااالظراعقألظراألابعةظاتسألشفىظبا راظراأل ق:ائر طال

 مممم نظاكلظراامجبأظاألقباألظرنتا ظظ630.ظراع اظراكمفظامسمممم لكظرات لم ممممةظ انظ2016ظلأظشممممهتظناسممممانظامعاقظ31 ما تظراىظ
  راس لكظرات ألتمةظمراتشخصة(ظ.ظظظظظظظظ  نظي ظرااملظضتأظرا لر ةظ286اكأظألقيظظراعقألظا  هأل,
 انلظراسةيظرات اسفظظ%(45يشح اكظرالاالأظ ظ,%(ظرعمىظلأظنس ةظراعقألظراثانحيظ60.3نس ةظراعقألظرالمافظ انلظ النتائج : 

ظ%(.ظظظ14.7م انظراعقألظوبتظراتفستظ ظ,راسةيظرالعثتظيكترلرظعم ظرامسااظ(ظ ان33.2ابمتاظيكاأظرات اي ظ ظ,اعقألظراتجال
يشمممح اكظرالاالأظعم ظراتجالظميكاأظرات اي ظعم ظرامسمممااظ ممم ملظرعمىظرامسممميظألفظر ممم ادظراعقألظا  هأل.ظمرنظ: االستتتنتا ا 

 ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظس ةظ عةتظلأظراعقألظراثانحي.راعقألظرالمافظي ظ  نظن
 .منتشوها  الحيا متالزمة تكيس المبايض, العقم الثانوي, الكلما  المفتاحية : العقم, العقم االولي,
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