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سقط ي مراقبت های بعد از آن 

 
را سقط        گزم500 با ٍسى کوتز اس 20ختن حاهلگٖ خَد بخَدٕ ٗا عوذٕ ،پ٘ص اس اٗجاد قابل٘ت ح٘ات جٌ٘ي، قبل اس ّفتٔ 

 .هٖ گٌَٗذ

در غَرت٘کِ هحػَالت حاهلگٖ بِ . اگز بذٍى ٍساٗل طبٖ ٗا هکاً٘کٖ جْت تخلِ٘ رحن اقذام گزدد، خَد بِ خَدٕ هٖ باضذ

طَر کاهل خارج ًطَد، ٗا فزد ًتَاًذ سقط خَد بِ خَدٕ اًجام دّذ ، اٗي عول با کوک ابشار هخػَظ در اتاق عول اًجام 

 .  ٗا کَرتاص هٖ گٌَٗذD&Cهٖ ضَد کِ آًزا 

 مهمتریه علل سقط کدامىد ؟ 

 : علل جنینی  .1

 .آى تخن پَچ ٍ ٗا اختالالت صًت٘کٖ هٖ باضذ%  40اختالل در تکاهل  تخن  کِ 

 : عوامل مادری  .2

 داًطگاُ علَم پشضکٖ ٍ خذهات بْذاضتٖ درهاًٖ تْزاى

   هذٗزٗت اهَر پزستارٕ–هعاًٍت درهاى 

(عج) ولیعصزتیمارستان  
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سل،کوبَد ٗذ : بعضٖ اس ب٘وارْٗا در هادر باعث بزٍس سقط جٌ٘ي هٖ ضَد ٍ ٗا احتوال اٗجاد سقط را افشاٗص هٖ دّذ

،بزخٖ ب٘وارْٗإ ت٘زٍئ٘ذ، ، دٗابت کٌتزل ًطذُ، کوبَد بزخٖ َّرهَى ّإ جٌسٖ ، س٘گارٕ بَدى هادر، الکلٖ بَدى 

سقط  ) فٌجاى، تواس با اضعِ ٍگاسّإ بَْ٘ضٖ، لَپَس،  ضزبِ  بِ ضکن ،ًارساٖٗ دّاًِ رحن 4هادر، هػزف قَُْ ب٘ص اس 

 ...ٍ (سِ هأّ دٍم 

 :علل پدری  .3

 (سلَل جٌسٖ هزد )هسلواً اختالالت صًت٘کٖ اسپزم. اس ًقص عَاهل پذرٕ در اٗجاد سقط خَد بِ خَد چ٘ش سٗادٕ ًوٖ داً٘ن

 . با سقط ّوزاُ است

 سقط چه اوًاعی دارد ؟    

 .  ّز خًَزٗشٕ ً٘ؤ اٍل حاهلگٖ هطزح کٌٌذٓ تْذٗذ بِ سقط است:تهدید ته سقط 

 . اتفاق افتادُ باضذ (ک٘سِ آب)در غَرت٘کِ دّأً رحن باس ضذُ باضذ ٍ پارگٖ پزدٓ آهٌَ٘ى: سقط اجتناب ناپذیز 

 ٍقتٖ کِ کل٘ٔ هحػَالت حاهلگٖ خارج ٍ دّأً رحن بستِ ضذُ باضذ سقط کاهل است ٍ در :سقط کامل و ناقص 

 . غَرت٘کِ هقذارٕ اس هحػَالت حاهلگٖ خارج ٍ دّأً رحن ّوچٌاى باس باضذ سقط ًاقع هٖ باضذ

 :سقط فزاموش شده

 .  باقٖ هاًذى هحػَالت هزدُ حاهلگٖ بزإ رٍسّا ٗا حتٖ ّفتِ ّا داخل رحن را سقط فزاهَش ضذُ گٌَٗذ

 . سِ ٗا ب٘ص اس سِ سقط هتَالٖ را سقط راجعِ  گٌَٗذ: سقط راجعه 

 سقط چگًوه درمان می شًد؟ 

 دادى استزاحت بِ هادرٍدرغَرت لشٍم درٗافت هسکي ٍ آراهبخص ،در غَرت عذم بْبَد تبذٗل بِ سقط :تهدید ته سقط 

 . اجتٌاب ًاپذٗز هٖ ضَد

3 

3 

2 



3 
 

در غَرت٘کِ هحػَالت حاهلگٖ بِ غَرت کاهل ٍ خَدبِ خَدٕ دفع ضَد ً٘اس بِ درهاى خاغٖ : سقط اجتناب ناپذیز

 . اگز سقط بِ غَرت ًاقع اتفاق ب٘فتذ  احت٘اج بِ کَرتاصدارد.ًذارد

 . کَرتاص بِ طَر هعوَل السم است ٍلٖ گاّٖ ً٘ش بِ طَر خَدبخَد دفع هٖ ضَد: سقط فزاموش شده 

بِ بزرسٖ کل٘ٔ عَاهل اٗجاد کٌٌذٓ سقط ً٘اس ّست  تا دل٘ل سقط هطخع ضذُ ٍ درهاى بزاساس آى غَرت : سقط راجعه 

 . گ٘زد

 :آوچه بعد از سقط باید بداوید 

  ساعت بعذ اس سقط چ٘شٕ ه٘ل ًکٌ٘ذ 2بِ هذت  .

 ّ٘چ ًَع پزّ٘ش غذاٖٗ ٍجَد ًذارد. پس اسدٍ ساعت  هاٗعات ضزٍع ضَد . 

 بعذ اس سقط هٖ تَاً٘ذ در غَرت ًذاضتي سزگ٘جِ ٍ ٗا خًَزٗشٕ ضذٗذ اس تخت پائ٘ي آهذُ ٍ حزکت کٌ٘ذ . 

 در غَرت٘کِ در حذ قاعذگٖ باضذ طب٘عٖ است . بعذ اس سقط هوکي است تا چٌذ رٍس ّوچٌاى خًَزٗشٕ داضتِ باض٘ذ

 10ب٘طتز اس ). ٍلٖ در غَرت٘کِ خًَزٗشٕ سٗاد باضذ ٍ ٗا بِ  هذت طَالًٖ اداهِ داضتِ باضذ باٗذ بِ پشضک هزاجعِ کٌ٘ذ

  .(رٍس 

 بعذ اس سقط هوکي است  احت٘اج بِ درهاى دارٍٖٗ داضتِ باض٘ذ ،حتواً دٍرٓ درهاى را کاهل کٌِ٘ذ  . 

   دٍ ّفتِ بعذ اس سقط تخوک گذارٕ ضزٍع هٖ ضَد، بٌابزاٗي حتواً باٗذ ٗک رٍش جلَگ٘زٕ اس باردارٕ اًتخاب

 .کٌ٘ذ

  قزظ،. در غَرت٘کِ ب٘وارٕ خاغٖ ًذاضتِ باض٘ذ کل٘ٔ رٍضْإ جلَگ٘زٕ  بالفاغلِ بعذ اس سقط قابل استفادُ است 

IUD ٍ کاًذٍم ،  ... 

  پس اس پاٗاى خًَزٗشٕ هٌعٖ در بزقزارٕ رابطِ ٕ جٌسٖ ٍجَد ًذارد. 

 از بعد ومراقبتهای سقط ی درباره
  .بدانیم بیشتر آن

:تلفه   

اوتهای بلىار کشاورز مجتمع بیمارستاوی امام :آدرس

(عج)خمیىی بیمارستان ولیعصر  
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  ًبا پشضک خَدهطاٍرُ کٌ٘ذ هاُ بعذ اس سقط اقذام کٌ٘ذ 4 تا 3در غَرت تواٗل بِ باردارٕ حتوا ٍ. 

 . در صورت درد سیز شکم ، تة ، تزشحات عفونی و تدتو،تهوع و استفزاغ  وسزگیجه ته پششک مزاجعه کنید

  

 


