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  :چكيده
 ميزان شكست پائينبا برگشت پذير  سالم، موثر، ارزان،از جمله روشهاي  (IUD)  دي يوي آ :زمينه و هدف
با اين حال در بسياري . باشدمي ن اثر پيشگيري از بارداريمدت بودترين ويژگي آن طوالنياست كه اساسي

 IUDشناخت عوامل مسبب قطع استفاده از گيرد و پيش از موعد صورت مي IUDموارد اقدام به خروج 
اين پژوهش با هدف تعيين عوامل موثر بر خروج پيش از . آورداطالعات مفيدي براي سيستم بهداشتي فراهم مي

  .كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر شهركرد انجام گرديدمراجعهدر زنان  IUDموعد 
شهركرد كه در شهر  بهداشتي درماني زن تحت پوشش مراكز 182اين مطالعه مقطعي بر روي  :روش بررسي

گيري، روش نمونه. مراكز مراجعه نمودند، انجام شداين به  IUDجهت خروج قبل از موعد 1389طي سال 
اطالعات الزم از طريق پرسشنامه و مصاحبه  گردآوري  و با استفاده از آزمون هاي  هدف وآسان و مبتني بر 

 آماري نرم افزارتحت  ضريب همبستگي پيرسون ،آناليز واريانس يك طرفه ،كاي اسكوئر ،تي استيودنتآماري 

SPSS  ديگرد تجزيه و تحليل  05/0كمتر از   سطح معني داري داده هابا.   
، تمايل به حاملگي )%2/29(به ترتيب خونريزي IUDسازي پيش از موعد ترين علل خارجمهم :هايافته
 .بود) ٪6/5(و اختالل قاعدگي) ٪5/7(، درد زير شكم)٪8/11(، عفونت) 9/14%(IUD ، جابجايي%)7/26(مجدد

داري و عوارض جانبي آن ارتباط معني IUDبا مدت زمان استفاده از IUD مشاوره قبل از گذاشتن 
از  درصد 5/76هاي مشاوره نشده نياز نداشتن به يادآوري روزانه و درصد از نمونه 001/0P<.( 4/83(اشتد

  . نمونه هاي مشاوره شده طوالني اثر بودن آي يودي را دليل انتخاب اين روش به عنوان پيشگيري ذكر كردند
عه عوارض جانبي آن بوده ولي تمايل در اين مطال  IUD ترين داليل قطع استفاده ازهرچند عمده :گيرينتيجه

شود بامشاوره و انتخاب سازي پيش از موعد بود؛ لذا پيشنهاد ميبه حاملگي مجدد نيز دومين علت خارج
و آموزش كافي در خصوص عوارض جانبي و درمان در اسرع وقت و  IUDصحيح افراد كانديد  استفاده از 

  .افزود IUDعوارض، بر ميزان تداوم استفاده از انجام معاينات منظم جهت بررسي و مراقبت از 
  

 .آي يو دي، خارج سازي، پيش از موعد :كلمات كليدي
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  :مقدمه
بحران جمعيت از حادترين مشكالت جهاني 

هاي در حال توسعه از شدت است كه بويژه در كشور
بيشتري برخوردار است و عواقبي مانند افزايش سريع 
فقر، افت شديد وضعيت بهداشتي و كاهش منابع موجود 

افزايش جمعيت در كشور ما از مسائل . را بدنبال دارد
رشد . بوده است 60عمده اجتماعي بويژه در دهه 

مي باشد كه  4/1جمعيت در حال حاضر در ايران حدود 
هاي رشد باال جاي از نظر بين المللي در گروه شاخص

و در كشورهاي % 81در كشورهاي پيشرفته ). 1(گيردمي
ها يك روش موثر پيشگيري از زوج% 43در حال توسعه 

مطالعات مختلف، ). 2(ندگيرحاملگي را به كار مي
گيري عوامل اجتماعي فرهنگي و رفتاري را  در تصميم

از بارداري، تداوم  براي انتخاب يك  روش پيشگيري
يكي از روشهاي ). 1(داننداستفاده و  يا قطع آن  موثر مي

 (IUD= Intrauterine Device)پيشگيري شايع و سالم

 ار مياست كه بطور وسيع در جهان مورد استفاده قر

زيرا نياز به دقت روزانه نداشته، در امر مقاربت  ؛)3(گيرد
هم اشكال ايجاد نمي كند، بالفاصله بعداز جاي گذاري 

افراد مناسب ). 4(موثر بوده و اثر آن طوالني مدت است
زنان زايمان كرده و داراي يك  IUDبراي استفاده از 

موارد ممنوعيت استفاده از آن . شريك جنسي هستند
لگي، خونريزهاي ناشناخته و زنان در معرض حام

   ).6،5(بيماريهاي منتقله از تماس جنسي هستند
بر اساس آمارهاي جهاني، به طور گسترده 

ميليون نفر از زنان در سنين باروري در جهان  100حدود 
در % 6كنند ولي اين ميزان از استفاده مي IUDاز 

ريقايي در كشورهاي اف% 5/0يافته تاكشورهاي توسعه
و بر اساس آمار وزارت بهداشت و درمان ) 7(متغير است

 IUD، ميزان استفاده از 1384و آموزش پزشكي در سال 
بود % 7/5و در استان چهارمحال بختياري ٪8در ايران 

)9،8 .(  
-TCu(با وجود اينكه آي يو دي كاپر تي

380A (ترين روشهاي يكي از مهمترين و پر استفاده

ترين ويژگي آن طوالني اري و اساسيپيشگيري از بارد
) سال 12سال تا  8(مدت بودن اثر پيشگيري از بارداري 

ولي يكي از معضالت موجود در مورد استفاده از  ،است
اين روش خارج كردن زودتر از موعد آن است به 

سوم عمر مفيد اي كه حتي در اكثر موارد از يك گونه
عه وسيعي كه در در مطال. )10(شود آن نيز استفاده نمي

آفريقا، آسيا و آمريكاي التين انجام شد، خروج پيش از 
خروج خودبخودي % 1/3بود كه% IUD 3/13موعد
IUD ،5/4 % به علت % 3/4به علت خونريزي و درد و

هاي مسلمان به مسائل شخصي بوده و درضمن خانم
را درآورده  IUDعلت خونريزي و درد بيشتر از ديگران 

مطالعه ديگري در پاكستان خروج پيش در ). 11(بودند
بود كه نهايتاً راهكار پيشنهادي % IUD 9/18از موعد

مشاوره صحيح و درمان سريع عوارض توسط پرسنل 
يكي از شايعترين علل عدم پذيرش ). 12(بهداشتي بود

دي و تمايل به خروج آن از سوي مصرف يويآ
كنندگان افزايش ميزان خونريزي و درد قاعدگي مي

   ).13(باشد
از آنجا كه بهبود كيفيت استفاده از وسايل 

هاي تنظيم پيشگيري از بارداري از اهداف مهم برنامه
خانواده و ميزان تداوم يا قطع استفاده يكي از شاخص

هاي اصلي كيفيت استفاده از آنهاست و با توجه به اين 
كردن اين وسيله در سيستم بهداشتي، هزينه امر كه فراهم

گذارد و تي را بر دوش دولت و كشور  بر جا ميهنگف
به ) به علل عوارض قابل درمان(IUD قطع مصرف 

در  عنوان يكي از وسايل پر مصرف پيشگيري از بارداري
دراز مدت موجب لطمه به فرهنگ استفاده از اين وسيله 

؛ مطالعه ايمن و كاهش پذيرش آن از طرف جامعه گردد
موثر در خارج سازي حاضر به منظور بررسي عوامل 

هاي تحت پوشش تنظيم در خانم  IUDپيش از موعد 
خانواده در مراكز بهداشتي شهركرد صورت گرفت با 

 IUDاين اميد كه شناخت عوامل مسبب قطع استفاده از 
اطالعات مفيدي براي سيستم بهداشتي فراهم آورد تا بر 
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  ريزي بهترياساس آن  بتوانند براي كنترل جمعيت برنامه
  . ها جلوگيري نمايندنموده و از به هدر رفتن سرمايه

 :روش بررسي

 
توصيفي جمعيت مورد مطالعه  مطالعهدر اين 

از فروردين تا (زناني بودند كه در مدت  يكسال 
 شهر شهركرد بهداشتي درماني در مراكز) 1389اسفند
IUD )cu T 380A ( خود را پيش از موعد مقرر خارج

با كسب مجوز از كميته اخالق  اين مطالعه. نمودند
دانشگاه علوم پزشكي شهركرد انجام و از افراد شركت 

روش  .كننده در مطالعه رضايت نامه آگاهانه اخذ شد
موعد مقرر . گيري آسان و مبتني بر هدف بودنمونه

در اين . باشدسال مي 12سال تا  8ز ا IUDاستفاده از 
سال درنظر  6 حداقل IUDمطالعه موعد مقرر استفاده از 

   .گرفته شد
گانه بهداشتي درماني دهمراكز  با مراجعه به

خود  )IUD )cu T 380Aنفر كه  182شهركرد مجموعاً 
خارج نموده بودند  1389را قبل از موعد مقرر طي سال 

جهت دسترسي به افراد مورد . مورد مطالعه قرار گرفتند
ريق ها از طپژوهش پس از انتخاب آنها از روي پرونده

شد كه امكان تماس هاي الزم اخذ ميتماس تلفني داده
نفر هم  6نفر بعلت تغيير محل اقامت فراهم نشد و  13با 

بنابراين در كل از . تمايلي به شركت در پژوهش نداشتند
نفر  182آوري شدند كه از مجموع ها جمعنفر داده 161

نفر به علت عدم دسترسي از مطالعه حذف شدند و  21
 .نفر ادامه يافت 161عه با مطال

ها از طريق بررسي مدارك در اين مطالعه داده 
هاي خانوار و مصاحبه استخراج و در فرم ثبت و پرونده

جهت بررسي اعتبار پرسشنامه اطالعات ثبت گرديد كه 
به اين ترتيب  .از روش اعتبار محتوا استفاده شده است

ر اين كه پس از مطالعه كتب و مقاالت منتشر شده د
در اختيار زمينه فرم پرسشنامه تهيه و از نظر كيفيت محتوا 

چند تن از اعضاي هيأت علمي دانشكده پرستاري و 
مامايي شهركرد قرار گرفت و بر اساس نظرات آنان 

جهت بررسي پايايي . تغييرات الزم اعمال گرديد
پرسشنامه، قابليت تكرارپذيري آن قبل از شروع مطالعه 

نفر از زنان  10مجدد در مورد با روش آزمون 
كننده به يكي از مراكز، ارزيابي و ضريب  مراجعه

 .محاسبه گرديد% 80همبستگي بين دو نوبت آزمون 

شامل سن،  سواالت موجود در پرسشنامه
نتيجه آخرين  شغل، همسر، تحصيالت، تحصيالت

دختر،  حاملگي، تعداد حاملگي،  تعداد فرزندان، تعداد
، عوارض در حين استفاده، ت استفادهتعداد پسر، دفعا

هاي  سابقه بيماري ، IUDرضايت همسر براي گذاشتن 
 گذرانده ، عاملIUDمشاوره براي گذاشتن  اي زمينه
IUD ، تاريخ گذاشتنIUD، ترين  تاريخ خروج و مهم

كه  بود IUDانتخابدليل  و IUDعلت خارج كردن 
ال از از طريق سؤبخشي از طريق پرونده خانوار و بخشي 

 آماري نرم افزارها با استفاده از داده .فرد تكميل شد
SPSS  و آزمون هاي آماريT-test ،كاي اسكوئر، 

پيرسون ضريب همبستگي  ،آناليز واريانس يك طرفه
  .ديگردتجزيه و تحليل 

  :يافته ها
 85/28±37/5ميانگين سني زنان مورد بررسي 

% 2/83 ،%)41(اكثر آنها داراي تحصيالت ديپلم و سال
در اين مطالعه ميانگين . شاغل بودند% 8/16دار و خانه

از زنان مورد % 36. بود 68/1±75/0تعداد حاملگي 
مشاوره شده بودند و عامل  IUDمطالعه قبل از گذاشتن 

به (كاردان يا كارشناس مامايي بودند IUDگذارنده 
اكثريت افرادي كه مشاوره %). 4/40و % 6/59ترتيب 

را نياز  IUDمعيار انتخاب )  درصد 4/83(نشده بودند
در حالي كه . نداشتن به يادآوري روزانه ذكر كردند

در اكثر افرادي كه مشاوره شده  IUDمعيار انتخاب  
مدت بودن اثر پيشگيري از طوالني) درصد 5/76(بودند

  .بارداري ذكر شده بود
 IUDماه بعد از گذاشتن  6-18در فاصله زماني 

ماه بعد از  30-42و در فاصله زماني ) نفر 60(بيشترين 
 IUDخارج سازي ) نفر 19(جايگذاري كمترين ميزان 
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اين در حالي بود كه عوارض جانبي . گزارش شده بود
 و در%) 6/51(بود  IUDشايعترين علت خارج كردن 

بين عوارض جانبي شايعترين عوارض به ترتيب مربوط 
درد . است بوده%) 8/11(و عفونت %) 2/29(به خونريزي 
 به ترتيب% 6/5و اختالل قاعدگي با % 5/7زير شكم با 

اكثر زنان دچار عارضه . داشتند قرار هاي بعدمرتبه در
ماه از جاي گذاري  6در فاصله زماني كمتراز % ) 25(

IUD آن را خارج نموده بودند.  
خود را  IUDدرصد از افراد مورد بررسي  4/48

شايعترين . رج نمودندبه علت عواملي غير از عارضه خا

، %)7/26(اين عوامل به ترتيب تمايل به حاملگي مجدد
و نبودن %) 7/3(، مخالفت همسر%)IUD )9/14جابجايي 

نتايج آزمون ). 1جدول شماره (بوده است %) 5/2(همسر
در افراد IUD كاي دو نشان داد كه تداوم استفاده از 

بيشتر از گروه  IUDتحت مشاوره قبل از گذاشتن 
و در افراد مشاوره شده ) =001/0P(شاوره نشده بودم

عوارض جانبي به شكل معني داري كمتر از گروه 
  ).=009/0P(مشاوره نشده بروز كرد 

  
  اي يو ديرابطه بين متغيرهاي مورد بررسي با تداوم  استفاده از  :1جدول شماره 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

آزمون تي  مستقل نيز نشان داد كه مدت استفاده 
در افراد دچار عارضه جانبي به شكل معني  IUD از 

). =018/0P(داري كمتر از گروه فاقد عارضه بود 
داري بين شغل و آزمون آناليز واريانس رابطه معني

شان ن IUD تحصيالت و مدت تداوم استفاده از
  ).<05/0P(نداد

مخالفت همسر، مسافرت (از بين عوامل فرهنگي 
، تنها متغير مخالفت همسر )همسر، طالق و مرگ همسر

در   IUDدر اين بررسي تداوم استفاده از. دار بودمعني

 pمقدار انحراف معيار±ميانگين تعداد متغير

  157/0  10/23±31/16  96 ن ماماييكاردا IUDكارگذاري 
 12/22±89/17  65كارشناس مامايي   

  >001/0  56/30±92/19 58 بلي  مشاوره

  23/18±15/13 103 خير
  شغل

  
 923/0  96/22±96/16  134 خانه دار

 44/21±98/16 27 كارمند

  عوارض جانبي
  

  018/0 67/19±63/15 83 دارد         

  93/25±72/17  78 ندارد
  001/0 48/33±27/17  43 دارد تمايل به حاملگي

 77/18±03/15  118 ندارد

  مخالفت همسر
  

  001/0  16/10±84/5 6 دارد

 19/23±03/17  155 ندارد

  نبودن همسر
  

 093/0 75/36±38/20  4 بلي

 35/22±74/16  157 خير

  IUD جابجايي
 

  001/0 58/14±22/10  24 دارد

 13/24±48/17  137  ندارد
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كرده   IUDزناني كه با رضايت همسر اقدام به گذاشتن 
داري بيشتر از گروهي بود كه بودند به شكل معني

م مخالفت همسر  اقدام به اين كار كرده بودند عليرغ
)05/0P<.( 

براساس نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين 
رابطه خطي  IUD تعداد حاملگي و تداوم استفاده از

وجود داشته و با افزايش تعداد حاملگي، تداوم استفاده 
   ).>05/0P(از بيشتر شده بود 

  : بحث
راد مورد از اف% 2/83دهد كهها نشان مييافته

 IUDسال از گذاشتن  5/3بررسي قبل از سپري شدن 
بيش از % 8/16اند و تنها اقدام به خارج كردن آن نموده

در مطالعه يوسفي مجد . انداستفاده كرده IUDماه از  42
ها قبل از سه درصد از آي يو دي 50و همكاران بيش از 

و در مطالعه الماسي و همكاران نيز ) 14(سال خارج 
قبل از سپري  IUDزان خارج كردن پيش از موعد مي

  ).15(بوده است % 45سال معادل  4شدن 
شايعترين علت عدم تداوم در اين مطالعه مربوط 

برخي ). درصد 6/56(بوده است  IUDبه عوارض 
را  IUD ترين دليل قطع استفاده ازمحققين نيز عمده

اين عوارض ). 14،16-18(اندعوارض آن ذكر كرده
خونريزي، عفونت، درد زير شكم، اختالل شامل 

شايعترين علت . قاعدگي و حاملگي ناخواسته بود 
. بود%) 2/29(در مطالعه حاضر  خونريزي   IUDخروج

، %7/28هاي در برخي مطالعات نيز خونريزي با ميزان
شايعترين علت % 30و% 36/30، 8/25%، 9/28%

كه ) 10،14،15،19،20(گزارش شده است   IUDخروج
البته در مطالعه منظوري . با مطالعه ما همخواني دارد

عفونت  IUD كردنشايعترين عامل منجر به خارج
خونريزي حين قاعدگي ). 21(ذكر شده است%) 6/29(

ممكن است زياد شود كه به  IUDبعد از كارگذاشتن 
خونريزي ممكن . گرددتدريج به حالت طبيعي بر مي

ن ايجاد كند و است به حدي باشد كه آنمي فقر آه

به اين علت  IUDاز زنان استفاده كننده از % 15معموالً 
  ).22(آورندآن را در مي

، IUD در اين مطالعه دومين علت شايع خروج
محمدپور و . بود%) 7/26(تمايل به حاملگي مجدد 

نيز دومين علت ) 10(، حاجيان و همكاران)23(همكاران
و % 5/12اي را به ترتيب با ميزان ه IUDشايع خروج 

اين در . تمايل به حاملگي مجدد گزارش نمودند% 8/19
حالي است كه در برخي مطالعات دومين علت شايع 

خروج خودبخودي  و عفونت  ذكر شده  IUD  خروج
  ). 19،20(است

در اين بررسي سومين علت شايع خروج قبل از 
بر اساس منابع . جابجايي آن بوده است IUDموعد 

هاي در سال اول بيش از سال IUDفع موجود، احتمال د
در اين مطالعه نيز بيشترين ميزان جابجايي  ).22(بعد است

IUD  )67/66 ( % رخ داده است كه تا  18قبل از ماه
  .حدودي با منابع مشابه همخواني دارد

هاي اين بر اساس يافته IUD از نظر عوارض
به عنوان دومين عارضه، بعداز %) 7/11(پژوهش عفونت 

با مطالعات حاجيان و  ونريزي قرار دارد وخ
  .همسو مي باشد) 24(، طاهري و همكاران)10(همكاران

در مطالعه حاضر مشاوره قبل از كارگذاري 
IUD  با تداوم استفاده از آن در ارتباط بود و در زناني

با آنها مشاوره نشده بود،  IUDكه قبل از كارگذاري 
س انجام مشاوره كمتر و برعك IUDتداوم استفاده از 

سبب افزايش مدت استفاده از  IUDقبل از كارگذاري 
IUD در خصوص خدمات . در اين افراد گرديده است

تنظيم خانواده، مشاوره فرآيندي است كه در آن به 
شود تا در مورد استفاده يا عدم داوطلب كمك مي

استفاده از وسايل پيشگيري از بارداري تصميم بگيرد، به 
ش انتخابي نه تنها براي فرد داوطلب بلكه طوري كه رو

. از نظر طبي نيز يك روش مناسب، موثر و مطمئن باشد
مشاوره همچنين با ايجاد اعتماد و صميميت متقابل، 

با اين حال، . تر مي كندارتباط مشاور و مراجعين را عميق
گيرد و به خوبي انجام مشاوره اغلب مورد اهمال قرار مي
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اي نظير زمان  _رابطه عوامل بازدارنده در اين.  شودنمي
ناكافي غالب كارمندان سيستم بهداشتي براي انجام 
مشاوره و عدم اطالع از اينكه  مشاوره خوب تا چه حد 
در كمك به مراجعين در اجراي توصيه ها و دستور 

تواند مزيد بر علت بوده  و  لذا ها موثر  باشد ميالعمل
بر تداوم  IUDاستفاده از  مشاوره و آموزش كافي قبل از

افزايد و بايد بر اهميت اين موضوع استفاده از آن مي
در مطالعات مشابه نيز مشاوره قبل از . تاكيد شود

با افزايش احتمال بقاي آن ارتباط   IUDكارگذاري 
  ).25(داري را نشان داده است معني

در اين مطالعه ميزان عدم رضايت همسر فرد 
لعات ديگر عدم رضايت همسر با بود و در مطا% 7/3

). 25،17(گزارش شده است % 4/2و % 7/0هاي ميزان
گذاشته بودند با  IUDبين گروهي كه با مخالفت همسر 

گذاري  IUDگروهي كه بدون مخالفت همسر اقدام به 
نموده بودند از نظر مدت تداوم تفاوت وجود داشت و 

نامه اين موضوع نمايانگر اهميت مشاركت مردان در بر
چنان كه در مطالعات ديگر نيز . باشدتنظيم خانواده مي
و اطرافيان در انتخاب روش پيشگيري از  اعتقادات همسر

اند و حتي در برخي موارد بارداري را موثر  نشان داده
عوامل بهداشتي در توصيه براي انتخاب روش پيشگيري 

اي و ذي نفوذ از بارداري نسبت به ساير عوامل زمينه
ي شهباززادگان  نيز در مطالعه). 26(كمتر نقش داشته اند

با مخالفت همسر ارتباط  IUDبين عدم تداوم استفاده از 
  ). 17(وجود داشت 

  
 :گيري نتيجه

توان نتيجه گرفت با عنايت به نتايج حاصله  مي 
 IUDكه  از مهمترين داليل عدم تداوم استفاده از 

ايل به حاملگي مجدد جابجايي تم. عوارض جانبي بود
همچنين مشاوره قبل از . آن از ديگر داليل  بود

 با تداوم استفاده از آن در ارتباط بود IUDكارگذاري 

گيري جهت كه اهميت مشاوره قبل از تصميم
  . كندرا خاطر نشان مي IUDگذاشتن

  
  :هاي پژوهش در بالينكاربرد يافته

وهش حاضر با توجه به نتايج بدست آمده از پژ
 -1: گردددر جهت كاربرد يافته ها موارد زير توصيه مي

عوارض  IUDاز مهمترين داليل عدم تداوم استفاده از 
توان با انتخاب صحيح افراد داوطلب جانبي بود، لذا مي

و آموزش كافي در خصوص عوارض  IUDاستفاده از 
جانبي و انجام معاينات منظم جهت بررسي و مراقبت از 

 -2. افزود  IUDبر ميزان تداوم استفاده از  عوارض،
همچنين با توجه به درصد باالي تمايل به بارداري، در 

، استفاده بيشتر از وسايل  IUDكنندگان بين خارج
هاي فردي و ارتباط جمعي، جهت تكميل آموزش

، IUDگروهي و تاكيد بر انجام مشاوره قبل از استفاده از 
ه نابجاي اين روش به عنوان توصيه مي شود تا از استفاد

يك شيوه كوتاه مدت جلوگيري شده و در هزينه ها 
زم به ذكر است از آنجا كه ال. صرفه جويي گردد

نگر بود، عوامل مرتبط ي حاضر به صورت گذشتهمطالعه
هاي در بعضي از خانم IUDيا زمان دقيق قطع استفاده از 

ناگزير از  مشخص نبود و اين افراد IUDكننده از استفاده
مطالعه حذف شدند، لذا پيشنهاد شود مطالعاتي به 

 IUDصورت آينده نگر انجام شود و مصرف كنندگان 
در فواصل زماني مشخصي پيگيري شوند تا بتوان عوامل 

را بطور دقيق مشخص  IUDمرتبط با قطع استفاده از 
  .نمود

  :تشكر و قدرداني
اين مقاله حاصل طرح مصوب دانشگاه علوم 

بدينوسيله از حمايتهاي مالي . باشدكي شهركرد  ميپزش
معاونت محترم پژوهشي و كليه كاركنان مراكز بهداشتي 
درماني و پايگاههاي بهداشتي شهر شهركرد كه ما را در 
انجام اين پژوهش ياري كردند، تشكر و قدرداني به 

  .آيدعمل مي
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Background and aims: The continued use of a contraceptive method is a reliable indicator. 
Intrauterine contraceptive device is very safe, highly effective reversible and inexpensive family 
planning method which its essential feature is their long duration of action. The aim of this study 
was determination of affecting factors in early IUD expulsion in women who referred to health 
centers in Shahrekord.   
Methods: This cross-sectional study was performed on 182 women who referred to health 
centers in Shahrekord for early discontinuation of the intrauterine device (IUD). Convenience 
sampling was done based on the target. The data were gathered via interview and questionnaire. 
The data were transferred to SPSS16 software and analyzed statistically using T-test, Chi–
square, One-way ANOVA, and Pearson correlation. P-value less than 0.05 was considered 
significant. 
Results: In this study, the most important cause of early IUD expulsion was bleeding (29.2%), 
desire for pregnancy (26.7%), displacement of IUD (14.9%), infection (11.8%), abdominal pain 
(7.5%) and menstruation disorder (5.6%) respectively. There was a significant relationship 
between counseling before IUD insertion with side effects and use duration of this device 
(P=0.001 and P=0.009). The cause of choosing IUD as a  contraceptive method in 83.4 Percent 
from Not counseled samples was No need to remind and  in 76/5 Percent of counseled  was  for 
long duration of action. 
Conclusion: In this study, the most common cause for IUD removal was its side effects, but 
tendency to pregnancy, was the second leading cause of premature removal for IUD as well. So, 
It is suggested with Consulting and proper selection of candidates and education about the 
effects Accessories and regular examinations and treatment as soon as possible for evaluation 
and treatment of complications of IUD continuation rates added. 
 
Keywords: IUD, Vaginal bleeding, Complications, IUD expulsion. 
 


