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                   GT-PA-122کد سند :        

 واحد آموزش سالمت 

 0011بهار 

 05056451-56شماره تلفن :     

بعد  از سقط می توانید در صورت نداشتن سرگیجه ویا بعد  از سقط می توانید در صورت نداشتن سرگیجه ویا بعد  از سقط می توانید در صورت نداشتن سرگیجه ویا 

خونریزی شدید از تخت پایین آمده و حرکت کنید.       خونریزی شدید از تخت پایین آمده و حرکت کنید.       خونریزی شدید از تخت پایین آمده و حرکت کنید.       

بعد از سقط ممکن است تا چند روز همچنان خونریزی بعد از سقط ممکن است تا چند روز همچنان خونریزی بعد از سقط ممکن است تا چند روز همچنان خونریزی 

داشته باشید .در صورتی که در حد قاعدگی باشد داشته باشید .در صورتی که در حد قاعدگی باشد داشته باشید .در صورتی که در حد قاعدگی باشد 

طبیعی است ولی در صورتی که خونریزی زیاد باشد ویا طبیعی است ولی در صورتی که خونریزی زیاد باشد ویا طبیعی است ولی در صورتی که خونریزی زیاد باشد ویا 

به مدت طوالنی ادامه داشته بلشد باید به پزشک به مدت طوالنی ادامه داشته بلشد باید به پزشک به مدت طوالنی ادامه داشته بلشد باید به پزشک 

مراجعه کنید )بیشتر از ده روز (                                     مراجعه کنید )بیشتر از ده روز (                                     مراجعه کنید )بیشتر از ده روز (                                     

درمان دارویی :                                                                   درمان دارویی :                                                                   درمان دارویی :                                                                   

بعد از سقط ممکن است نیاز به درمان دارویی داشته بعد از سقط ممکن است نیاز به درمان دارویی داشته بعد از سقط ممکن است نیاز به درمان دارویی داشته 

   باشید حتما دوره درمان را کامل کنید .                               باشید حتما دوره درمان را کامل کنید .                               باشید حتما دوره درمان را کامل کنید .                               

زمان شروع تخمک گذاری : دو هفته بعد از سقط زمان شروع تخمک گذاری : دو هفته بعد از سقط زمان شروع تخمک گذاری : دو هفته بعد از سقط 

تخمک گذاری شروع می شود، بنابراین حتما باید یک تخمک گذاری شروع می شود، بنابراین حتما باید یک تخمک گذاری شروع می شود، بنابراین حتما باید یک 

   روش جلوگیری از بارداری انتخاب کنید . روش جلوگیری از بارداری انتخاب کنید . روش جلوگیری از بارداری انتخاب کنید . 

در صورتی که بیماری خاصی نداشته باشید کلیه روش در صورتی که بیماری خاصی نداشته باشید کلیه روش در صورتی که بیماری خاصی نداشته باشید کلیه روش 

های جلوگیری بالفاصله بعد از سقط قابل استفاده است. های جلوگیری بالفاصله بعد از سقط قابل استفاده است. های جلوگیری بالفاصله بعد از سقط قابل استفاده است. 

   و .....و .....و .....   IUDIUDIUDقرص ،کاندوم ،قرص ،کاندوم ،قرص ،کاندوم ،

بعد از پایان خونریزی منعی در برقراری جنسی وجود بعد از پایان خونریزی منعی در برقراری جنسی وجود بعد از پایان خونریزی منعی در برقراری جنسی وجود 

   ندارد .ندارد .ندارد .

در صورت درد زیر شکم ،تب ، ترشحات عفونی  و بدبو ،  در صورت درد زیر شکم ،تب ، ترشحات عفونی  و بدبو ،  در صورت درد زیر شکم ،تب ، ترشحات عفونی  و بدبو ،  

   تهوع و استفراغ و سر گیجه به پزشک مراجعه کنید.تهوع و استفراغ و سر گیجه به پزشک مراجعه کنید.تهوع و استفراغ و سر گیجه به پزشک مراجعه کنید.

در صوررتی که گروه خون مادر منفی است باید 

بعد از سقط جهت تزریق  آمپول روگام با 

پزشک مشورت شده و اقدام الزم انجام شود . 

همچنین در مورد گروه خونی منفی مادر در 

طول بارداری به دنبال خونریزی بایستی آمپول 

 روگام تزریق شود.                            

اقدام به بارداری بعدی : در صورت تمایل به  

ماه بعد از سقط اقدام  4تا  3بارداری حتما 

 کنید وبا پزشک خود مشاوره نمایید.  
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 سقط اجتناب ناپذیر

در سه ماهه اول بارداری حادث شده با درد 

وخونریزی شدید همراه است در این حالت دهانه 

رحم با زشده واحتمال ختم حاملگی بسیار زیاد می 

 باشد.                                                                      

سقط ناقص:                                                                      

درد و خونریزی  زیاد وجود دارد.دهانه رحم  باز است 

وقسمتی از محصوالت حاملگی دفع شده  ، در این 

صورت نیاز به بستری وتخلیه محصوالت حاملگی و  

کورتاژدر اتاق عمل ضرورت دارد                                  

سقط کامل :                                                                     

خونریزی با دفع کامل محصوالت حاملگی وجود 

دارد.بعد از دفع مقدار خونریزی کم می شود و دهانه 

 رحم بسته می باشد.                                                        

 سقط فراموش شده :                                                                  

مرگ جنین داخل رحم اتفاق افتاده و محصوالت   

مرده برای روزها یا حتی هفته ها داخل رحم باقی  

 می ماند.

سقط راجعه:                                                                             

سقط متوالی یا بیش از سه  3وقتی  است که خانمی 

 سقط غیر متوالی داشته باشد.

سقط قانونی ) القاء سقط (                                                         

خاتمه دادن به بارداری  قبل از رسیدن جنین به 

مرحله حیات در مواقعی که بارداری برای مادر 

عوارض جانبی داشته باشد مثل بیماری قلبی شدید 

یا بیماری در جنین باشد که باعث عصر و حرج مادر 

 سقط چگونه درمان می شود  ؟                                                 می شود.     

تهدید به سقط : دادن استراحت به مادر و در صورت 

لزوم دریافت مسکن و آرام بخش،در صورت عدم 

بهبود تبدیل به سقط اجتناب ناپذیر می شود .              

سقط اجتناب ناپذیر : در صورتی که محصوالت 

حاملگی به صورت کامل وخودبخودی دفع شود نیاز 

به درمان خاصی ندارد .اگر سقط به صورت ناقص 

اتفاق بیفتد احتیاج به کورتاژ دارد.                                            

سقط فراموش شده : معموال کورتاژالزم است ولی 

 گاهی نیز به طور خودبخودی دفع می شود .

سقط راجعه :به برسی کلیه عوامل ایجاد کننده سقط 

نیاز هست تا دلیل سقط مشخص شده و درمان بر 

اساس آن صورت گیرد .                                                      

آنچه بعد از سقط باید بدانید :                                                

ساعت بعد از سقط چیزی میل نکنید .پس  2به مدت 

ساعت مایعات شروع شود هیچ نوع پرهیز  2از 

                              غذایی وجود ندارد.     

 تعریف سقط                        

خاتمه بارداری به هر طریق و وسیله ای قبل از 

رسیدن جنین به مرحله قابل حیات را سقط می 

هفتگی یا وضع حمل  22گویند)خاتمه بارداری قبل از 

گرم را سقط می گویند( . 022جنین زیر   

(علل مربوط به جنین 1عامل ایجاد سقط به دو دسته :

(علل مربوط به مادر تقسیم می شوند.          2  

علل جنینی:غیر طبیعی بودن سلولهای زایشی،   

اختالالت کروموزومی ،جایکزینی نا مناسب محصول 

لقاح،اختالالت در نمو جفت یا رویان                            

علل مربوط به مادر بعضی از عفونت ها،بیماری های 

غدد)کم کاری تیروئید،دیابت،....(ناهنجاری های 

رحمی،نارسایی دهانه رحم،سیگارکشیدن،مصرف 

قهوه ،داروها وسموم محیطی مثل سرب                        

انواع سقط :                                                                    

سقط خود بخودی                                                            

تهدید به سقط :خونریزی واژینال طی نیمه اول 

بارداری بروز می کند درد پایین شکم وکمر درد 

همراه خونریزی ممکن است وجود داشته باشد یا 

نداشته باشد.یک چهارم تا یک پنجم زنان باردار در 

اوایل حاملگی دچار لک بینی )خونریزی ( می شوند 

 که نیمی از آنها منجر به سقط خواهد شد.                                               

 


