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Abortion 

 سقط 
 : تعريف سقط

لهاملبل یها اهاهمه  لهاملبل ور لنههه،ر   ی      20به  اهاهمه  لهاملبل ازهه از ي  ه     

 مل ش،و.سقط گ     گرم  500بدون واش   ضربان الب با وزن كم ر از 

ور سهقط يا  سه  ماي  او،  بیره ر اا  كر كروم،زومل و ين یدل ویدي مل 

سا، شد   ال ما، سقط ا،و ب  ا،و   35ماور بیر ر از   ش،و. پس از ای د  س

افزایش مل یهابهد. يچ ي ی  ال مها، سهههقط ور ویهابهت ا،ن ك  ر، نرهههدي   

 ماور  ياال  بیمار  هیروئید و ل،پ،س بیر ر است.  

 س  باك  پدر نیز ارهزاط مع ا وار  با افزایش سقط اطر سقط وارو.

 انواع سقط:

 :تهديد به سقط

زنان باروار ور اوایه لاملبل ويار ا،نریز  میرهه،ند ك  ممد     4/1هقریزا 

اسههت ي د روز یا ي د ي    ل،، بدرههد. ك  ای  ا،نریز  يمراي با ورويا   

 شدمل مل باشد.

 :سقط فراموش شده

ای  ن،ع سهقط را سه،ن،گرافل وايی ا، هایید مید د. ك  ور ای  شهرایط فقدان 

 ش،و.فعالیت الب   ی  ور س،ن،گرافل ویدي مل  

 سقط اجتناب ناپذير: 

كه  ور نن پهارگل پروي يها    ی  يمراي بها بهاز شهههدن اهابهه ه، ه  ويهانه  رلچ 

 .ویدي مل ش،و

 :سقط راجعه

سقط راجعه مي گويند كه از  ،اتفاق افتادن سقط پياپي پس از دو تا سه بار به  

اختتال    ، يوپوس ،  مشفالت  تيووييد، دال يل آن به بيماري انتي فسففوييييد 

سففب باالي مادر مي   ،  آناتوميالي مادرزادي و اكتسففابي ر و ويويه ياي ر مي

 توان نام بود.
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 :بعد از سقطاقدامات 

و یها وفع شهههدي لزس وسههه ،ر پزشههه   نم،نه   

ورا،اسههت بیمار   ت بررسههل پاه،ل،يی  یا 

 ين ی  ب  نزمایرباي فرس اوي مل ش،و.

 

 مراقبت هاي بعد از سقط

 پیش گیر  از باروار  ب  مدر لدااه س  ماي

 انجام س،ن،گرافل وايی ا، وو ي    بعد از سقط

 مصرف وارويا  هج،یز شدي ه،سط پزش 

صه،رر همایه ب  باروار  مجدو   هتت نرر  ور 

 پزش  باشید.

بعهد از هرای  ور صههه،رر مرههههايهدي ههب 

ا،نریز  زیاو هرشتار بد ب، ب  مركز ورمانل  

 مرا ع  ك ید.

 

 

 :سقط عفوني

كه  بیرههه ر ور م،رو سهههقط يهایل كه  به  صههه،رر  یراهان،نل  ور مراكز  

اس ریه  يچ ي،ن   یراان،نل يمراي با وست كار  ب  روش ه ا مل و  یر 

میه زون و سهایر روش يا ویدي مل شه،و. رارضه    اصهلل ای  گ،ن  سهقط  

 يا ب  اطر اف اون  ان ماور و افزایش ر،ارض ور ماور است.

 پس از بستري :اقدامات الزم 

ماور ور بخش   وارو  هج،یز شههدي ه،سههط پزشهه  لزس پس از بسهه ر   

 وس ،ر شروع مل ش،و.

میزوپروسههه ،، به  صههه،رر ا،راكل یها وايی هه لزس وارو   روش اول:  

 وس ،ر پزش    ك  فاصل  زمانل هدرار وارو را پزش  هعیی  مید د.

 لرز  ه ،ع   شهروع ا،نریز    و ورو  هب اسه ا،   عوارض ميزوپروستتول:

 مل باشد. ن خ و  يا  شدمل   سقط   سرورو

 وارو  اكسل ه،سی  روش دوم:

شهه اا   میرهه،و بارو شههروع  اكسههل ه،سههی  ك  ب  ر ،ان سهه،زن فرههار  

 ورويا  زایمانل و ا چ باروار  میر،و.

افت فرههار ا،ن   افزیش ضههربان الب   ه ،ع   ر،ارض اكسههل ه،سههی    

 اس  راغ مل باشد.

 (اسهت ار ح سهاكره لك،رهاي هیز یا ك،رهاي سهاكره ل   روش هاي جراحي:

 مل باشد.

بعد از ای  زمان ي    انجام میرهه،و. زیرا    15ك   رالل معم،ك ها ازه از  

 ر،ارض  رالل افزایش مل یابد.

    ا،نریز   شههامه سهه،ران شههدن رلچ و گرون رلچ      ر،ارض  رالل

اارج كرون ناا    ی  و  ت ب  اصه،  اگر سه    ی       يسهز دگل

 .میزاشد    ر ،نت و ا،نریز و      ي    باشد15بیر ر از 

 ش،و   م،ارو  ك  ور نن ا  رالل ه،صی  نمل

 يچ زمان با باروار     IUDو ،و  

 كچ ا،نل شدید  

 اا  ، انعقاو   

 بیمار  فعا، كزد  و كلی، 

 بیماری ا  الزل رروال 

 اا  ، هر جل ك  ر، نردي

 


