
 

 

 
  فروزنذه ااسم تهیه کننذه:

 آموزش سالمت سوپروایسر: علمی يیزاست

 تاریخ بازنگری: 

 سقط جىیه 

 

 تب خونریزی دهنده کنگو

 سوپروایزر آموزشی / واحد بهبود کیفیت

  :سقط اس تعذ ّاي هزاقثت

 هیل چیشي سقط اس تعذ ساعت 2 هذت تِ :غذایی رژیم

 پزّیش ًَع ّیچ.ضَد ضزٍع هایعات ساعت 2 اس پس .ًکٌیذ

 .ًذارد ٍجَد غذایی

 ًذاضتي غَرت در تَاًیذ هی سقط اس تعذ:حزکت شزيع

 حزکت ٍ آهذُ پائیي تخت اس ضذیذ خًَزیشي یا ٍ گیجِ سز

 .کٌیذ

 رٍس چٌذ تا است هوکي سقط اس تعذ :خًوزیزي میزان

 قاعذگی حذ در غَرتیکِ در.تاضیذ داضتِ خًَزیشي ّوچٌاى

 یا ٍ تاضذ ادیس خًَزیشي غَرتیکِ در ٍلی است طثیعی تاضذ

 تِ تایذ تاضذ داضتِ اداهِ طَالًی هذت تِ

 (.رٍس 10 اس تیطتز)کٌیذ هزاجعِ پشضک

 : دارٍئی درهاى

 داضتِ دارٍئی درهاى تِ احتیاج است هوکي سقط اس تعذ

 .کٌیذ کاهل را درهاى ي دٍرُ تاضیذ،حتوا

  :گذاري تخوک ضزٍع سهاى

 ضَد،تٌاتزایي هی ضزٍع گذاري تخوک سقط اس تعذ ّفتِ دٍ

 در .کٌیذ اًتخاب تارداري اس جلَگیزي رٍش یک تایذ حتوا

 رٍضْاي ي کلیِ تاضیذ ًذاضتِ خاغی تیواري غَرتیکِ

 قزظ، .است استفادُ قاتل سقط اس تعذ تالفاغلِ جلَگیزي

 IUD .ٍ کاًذٍم

 ي راتطِ تزقزاري در هٌعی خًَزیشي پایاى اس پس

 .ًذارد ٍجَد جٌسی

 تذتَ، ٍ عفًَی ضکن،تة،تزضحات سیز درد غَرت در*

 کٌیذ هزاجعِ پشضک تِ گیجِ سز ٍ استفزاغ ٍ تَْع

  :تعذي تارداري تِ اقذام

 سقط اس تعذ هاُ 4 تا 3 حتوا تارداري تِ توایل غَرت در

 .کٌیذ هطاٍرُ خَد پشضک تا ٍ کٌیذ اقذام

 

 هٌثع: تیواریْاي سًاى ٍ سایواى ٍیلیاهش

 

 

05157236833رتباط با ما و پاسخگویی: ا  

 1203  : داخلی



  

 سقط چیست؟

 قاتلیت ایجاد اس عوذي،پیص یا خَدي تِ خَد حاهلگی ختن

 را گزم 500 اس کوتز ٍسى تا 20 ي ّفتِ اس جٌیي،قثل حیات

 .گَیٌذ سقط

 اقذام رحن تخلیِ جْت هکاًیکی یا طثی ٍسایل تذٍى اگز

 هحػَالت غَرتیکِ در .تاضذ هی خَدي تِ خَد گزدد،

 تِ خَد سقط ًتَاًذ فزد ًطَد،یا خارج کاهل طَر تِ حاهلگی

 در اتاق هخػَظ اتشار کوک تا عول دّذ،ایي اًجام خَدي

  .گَیٌذ کَرتاص یا D&C را آى کِ هیطَد اًجام عول

 کذاهٌذ؟ سقط علل هْوتزیي

 :جٌیٌی علل

 اختالالت یا ٍ پَچ تخن آى % 40 کِ تخن تکاهل در اختالل

 .تاضذ هی صًتیکی

 :هادري عَاهل

 ضَد هی جٌیي سقط تزٍس تاعث هادر در ّا تیواري اس تعضی

 کوثَد سل، :هاًٌذ هیذّذ افشایص را سقط ایجاد احتوال یا ٍ

 ًطذُ،کوثَد کٌتزل تیزٍئیذ،دیاتت ّاي تیواري یذ،تزخی

 تَدى هادر، الکلی تَدى جٌسی،سیگاري ّاي َّرهَى تزخی

 گاسّاي ٍ اضعِ تا فٌجاى،تواس 4 اس تیص قَُْ هادر،هػزف

 3 سقط) رحن دّاًِ ضکن،ًارسایی تِ تیَْضی،لَپَس،ضزتِ

 ....( ، چاقی دٍم ي هاِّ
 

 

 : سقط اًَاع
 

 :سقط تِ تْذیذ

 تِ تْذیذ ي کٌٌذُ هطزح حاهلگی اٍل ي ًیوِ خًَزیشي ّز

 .است سقط

 :ًاپذیز اجتٌاب سقط

 ي پزدُ پارگی ٍ تاضذ ضذُ تاس رحن دّاًِ کِ غَرتی در

 .تاضذ افتادُ اتفاق (آب کیسِ)آهٌیَى

  :ًاقع یا کاهل سقط

 رحن ي دّاًِ ٍ خارج حاهلگی هحػَالت ي کلیِ کِ ٍقتی

 اس هقذاري غَرتیکِ در ٍ است کاهل سقط تاضذ ضذُ تستِ

 تاضذ تاس ّوچٌاى رحن ي دّاًِ ٍ خارج حاهلگی هحػَالت

 .تاضذ هی ًاقع سقط

 :ضذُ فزاهَش سقط

 حتی یا رٍسّا تزاي حاهلگی هزدُ هحػَالت هاًذى تاقی

 .گَیٌذ ضذُ فزاهَش سقط را رحن داخل ّا ّفتِ

 :راجعِ سقط

 گَیٌذ راجعِ سقط را هتَالی سقط 3 اس تیص یا 3

 

 

  :سقط درهاى

 لشٍم غَرت در ٍ هادر تِ استزاحت دادى : سقط تِ تْذیذ

 تِ تثذیل تْثَد عذم غَرت تخص،در آرام ٍ هسکي دریافت

 .هیطَد ًاپذیز اجتٌاب سقط

 حاهلگی هحػَالت کِ غَرتی در  :ًاپذیز اجتٌاب سقط

 درهاى تِ ًیاس ضَد دفع خَدي تِ خَد ٍ کاهل غَرت تِ

 احتیاج تیفتذ اتفاق ًاقع غَرت تِ سقط اگز .ًذارد خاغی

  .دارد کَرتاص تِ

 السم هعوَل طَر تِ کَرتاص  :ضذُ فزاهَش سقط

 .ضَد هی دفع خَد تِ خَد طَر تِ ًیش گاّی ٍلی.است

 ي کٌٌذُ ایجاد عَاهل ي کلیِ تزرسی تِ :راجعِ سقط

 تز درهاى ٍ ضذُ هطخع سقط دلیل تا ّست ًیاس سقط

 .گیزد غَرت آى اساس

 

 علت 4 حاهلگی اٍایل در تاردار سًاى در ٍاصیٌال خًَزیشي

 :دارد ضذُ ضٌاختِ

 هَل یا خَرُ چِت-1

 .رحن اس خارج حاهلگی-2

 .جٌیي سقط-3

 رحن دّاًِ تافت ضایعِ-4

 


