
 سقط چیست ؟

ختم حاملگی یا خروج محصوالت حاملگی  قبل 

از اینکه جنین قدرت ادامه حیات در محیط              

 02خارج از رحم را داشته باشد ) قبل از هفته               

 حاملگی ( ، سقط نامیده  می شود. 

 انواع سقط :

زمانی كه سقط   سقط خودبخودی :      -1

بدون استفاده از راه هاي دارویی یا مکانیکی             

براي تخلیه رحم صورت گیرد، به آن سقط              

خودبخودي می گویند.  كه ممکن است به علت    

ناهنجاري هاي جنینی ، عوامل مربوط به مادر  ،           

عفونت ها و برخی از بیماري هاي مادر ، كمبود          

تغذیه ، مصرف  برخی از داروها ، دخانیات ،              

الکل ، اختالالت ژنتیکی و یا ضربه شدید به              

حاملگی ، یک مورد       02تا    5شکم  باشد. از هر      

منجر به سقط خود بخودي می شود. و اكثرٌا در           

 هفته اول حاملگی رخ می دهد. 00

 انواع سقط خودبخودي شامل : تهدید به سقط ، 

سقط اجتناب ناپذیر ، سقط ناقص ، سقط فراموش           

 شده  و سقط عفونی می باشد.

ی كه   سقط عادتی یا تکراری :        -2 در صورت

 02مادر سه بار یا بیشتر سقط پشت سر هم در هفته             

حاملگی یا زودتر داشته باشد. معموال به علت               

اختالالت ژنتیکی  و ارثی والدین ، مشکالت               

دستگاه تناسلی زنان  ،  برخی از بیماریهاي سیستم            

ایمنی  ، دیابت  ، كم كاري تیروئید و عفونت هاي            

 مادر می باشد.

ی سقط القائی :  -3 حاملگ ه  ن ب د دا خاتمه  ه  ب

با روش هاي دارویی یا جراحی  گفته می شود. و             

به دو دسته سقط درمانی و سقط انتخابی                      

 )داوطلبانه( تقسیم می گردد.

 عالئم سقط جنین :

 خونریزي  قهوه اي رنگ ،  قرمز یا صورتی 

 درد در كمر و زیر شکم 

 گرفتگی عضالت شکم 

 كاهش حساسیت سینه ها 

 تهوع و سرگیجه 

 و گاهی تب و لرز و ترشحات بدبو 

نکته :  شایعترین عالمت و نشانه سقط            

 جنین خونریزی واژینال است.

 تشخیص :

 عالئم سقط جنین 

   معاینه شکم و واژن 

  ) سونوگرافی ) بررسی سالمت جنین 

 اقدامات درمانی :

         در صورت خونریزي خفیف با یا بدون سابقه

دفع نسج ، در صورتیکه جنین زنده و سالم            

باشد ، استراحت و نداشتن نزدیکی جنسی           

 توصیه     می گردد. 

جهت پیشگیری از سقط در        نکته مهم :      

مادرانی که در معرض خطرهستند یا سابقه         

عمل ”سقط داشتند ممکن است پزشک           

را پیشنهاد دهد. در     ” سرکالژ  دهانه رحم      

بارداری یک بخیه ، از یک         11تا    12هفته  

ماده غیر قابل جذب محکم زیر گردن            

رحمی زده می شود تا از سقط جلوگیری          

 د.  شو

             در صورت خونریزي شدید و دردهاي

شکمی ، اقدامات درمانی دارویی یا جراحی       

 جهت ختم حاملگی صورت می گیرد.



نکته : در برخی از موارد به علت باقی ماندن                

بقایاي حاملگی یا عدم دفع كامل محصوالت از          

كورتاژ جهت خروج بقایا استفاده می شود.  كه           

به صورت باز كردن دهانه ي رحم و تخلیه ي              

 نسج حاملگی می باشد. 

 

 

 

 

 

 مراقبت های پس از سقط جنین :

           تجویز استامینوفن در صورت دردهاي

 شکمی

          استراحت نسبی و خودداري از مقاربت تا

 دو هفته

            مصرف روزانه یک عدد قرص آهن  به

 مدت یک ماه

            در صورتی كه گروه خون بیمار منفی و

گروه خونی همسر مثبت باشد ، باید با              

دستور پزشک آمپول روگام به مادر تزریق       

 شود.

  در صورت عدم تمایل به بارداري ، استفاده از روش

 پیشگیري مناسب

                       ، در صورت وجود  عالیم خطر  مانند  تب

خونریزي  و  در د شکم  سریعا به مراكز درمانی                

 مراجعه نمایید.

نکته : براي یک بار سقط ، بررسی خاصی نیاز نیست و                  

 بارداري بعدي منعی ندارد.

 منبع :

بارداري و زایمان ویلیامز ، كانیگهام ، ترجمه : بهرام                -0 

 ، تهران ، گلبان 0202منصور اقصی ،  جهانی،ملک قاضی

( ،  راهنماي        0931تركستانی ، ف و همکاران ، )               -0

كشوري ارائه خدمات مامایی و زایمان)بازنگري سوم( ،             

 تهران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 

 12232221-3شماره تلفن بیمارستان :

 نکات مورد توجه شما مددجوی گرامی :

1- 

2- 

3- 

 بسمه تعالی

 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیالن

 الهیجان دكتر پیروزبیمارستان 

 

 

 سقط جنین چیست ؟

 

 

 

 

 

 
 

 

 آموزش به مددجو

 كمیته آموزشی بیمارستان دكتر پیروز

0931 


