* تعريف سقط :

درمان تهديد به سقط :
مادر بی نهايت در احتمال از دست دادن جنين نگران است
بايد مادر را تشويق كرد تا در بستر استراحت كند يک آرام

مديريت درمان استان گيالن

بخش ضعيف تجويز می شود ضد درد نيز برای درد تجويز می

بيمارستان حضرت رسول اكرم(ص) رشت

شود  .اندازه گيری دمای بدن و ضربان نبض مادر دو بار يا هر

واحد كنترل و نظارت بر اجرای استانداردهای مديريتی و اعتباربخشی

 9ساعت انجام می شود .انجام سونوگرافی الزامی است تقريباً
 22درصد موارد تهديد به سقط منجر به سقط می شود در 99
درصد موارد حضور جنين زنده تا تولد نوزاد زنده پيش می
رود .

سقط

البته احتمال زايمان زدرس در اين افراد بيشتر است 94
ساعت پس از توقف خونريزی ،مادر اجازه دارد به آهستگی
سقط يعنی بيرون آمدن يک جنين نارس كه قدرت حيات ندارد .شروع به حركت كند و اگر در بيمارستان بستری است به

كد مدرك 91 - TR-R-48 :
شمارة ويرايش 01 :
صفحه 2 – 1 :
ورود به سيستم  :بهمن 91

تاريخ انتشار مجدد  :آذر99

سقط يک نوع ختم و پايان حاملگی است جنين های سقط شده

منزل برود .اگرمادر شاغل است به وی توصيه می شود

بسيار نارس يا زود رس از نظرمورفولوژی غير طبيعی هستند و

كاركردن را متوقف كند و تا حد امکان استراحت نمايد .

اختالالت كروموزومی در  00درصد آنها ديده می شود .
درمان و مراقبت از سقط جنين بستگی به تقسيم بندی دقيق
كلينيکی دارد .

سقط ها را بر اساس عالئم و نشانه های بيمار به انواع زير
تقسيم می كنند:
تهديد به سقط – سقط اجتناب ناپذير – سقط ناقص – سقط كامل

تهيه و تنظيم  :كميته آموزش بخش زايمان

( زیر نظر واحد آموزش )

– سقط فراموش شده – سقط عادتی – سقط عفونی .

تهديد به سقط:

سقط اجتناب ناپذير:
عالئم شامل باز شدن رحم  +دردهای شکمی و قسمت تحتانی
شکم و نيز بقيه عالئم تهديد به سقط ديده می شود .تالش
برای حفظ حاملگی بی فايده است.
سقط ناقص:
سوراخ دهانه رحم باز است و در واژن يا كانال سرويکس بافت
جنينی ديده می شود خونريزی ممکن است وسيع باشد .

هر گاه خونريزی واژينال همراه يا بدون درد شبيه قاعدگی در 20

سقط كامل:

هفته اول بارداری باشد تهديد به سقط ناميده می شود .

دراين سقط ،رحم به طور كامل از جنين و پرده ای جنينی

نشانه های حاملگی ( تهوع – استفراغ – خستگی ناپذيری – درد

وجفت خالی می شود پس از خروج تمام محصوالت حاملگی ،

پستان و تکرر ادرار) می تواند وجود داشته باشد بيمار تب ندارد و انقباضات رحم و خونريزی خاتمه يافته ،سرويکس و دهانه
دهانه رحم بسته است رحم نرم است خروج خون از دهانه رحم

رحم بسته شده و رحم نسبت به آنچه از مدت عقب افتادگی

ديده می شود.

قاعدگی انتظار می رود كوچکتر است و تستهای حاملگی

منفی است .

تيروئيد  ،افزايش سن مادر ،ناهنجاريهای رحم ،عدم

سقط فراموش شده :

كفايت دهانه رحم وعوامل مربوطه به جنين  .شايعترين

حالتی كه در آن محصوالت حاملگی به مدت حداقل  4هفته

علت سقط خودبخودی ناهنجاريهای ژنتيکی جنين است .

*مول هيداتيد فرم :

در داخل رحم (مرده) باقی می ماند .
عالئم سقط فراموش شده  :لکه بينی و خونريزی ديده می

*حاملگی خارج از رحمی :

شود اندازه رحم كوچک می شود ضربان قلب جنين محو
می شود سونوگرافی در تأييد تشخيص مهم است .
سقط عادتی :
وقتی يک مادر سابقه حداقل دو سقط خود بخودو متوالی
داشته باشد .
علت سقط عادتی  :در بيشتر موارد علت آن غير طبيعی
بودن كروموزوم است .

مول هيداتيد فرم جفتهای غير طبيعی هستند كه دارای

سقط جنايی :

كرك های متسع ،خونريزی نامنظم يا سنگينی در طول

سقطی است كه بر خالف قانون انجام می شود چنين روش

سه ماهه اول يا اوايل سه ماهه دوم مراجعه می كنند.

هايی غير مجاز هستند و قابل مجازات و به زندانی شدن

خونريزی معموالً همراه درد است گاه ممکن است دچار

ختم می شود انجام به سقط توسط فردی غير ماهر و فاقد
صالحيت صورت می گيرد .
سقط عفونی :
سقط عفونی معموالً در شرايط پاره شدن طوالنی مدت و
فراموش شده كيسه آب حاملگی داخل رحمی همراه با
 IUDيا همراه با سابقه ای از تالشهای غيرقانونی و غير
متخصصانه برای ختم حاملگی با روش های مکانيکی
بوجود می آيد .

*علل سقط :
عفونتها  ،عوامل محيطی مانند مصرف دخانيات و
الکل،عوامل روانی مانند شوك فيزيکی يا هيجان ناگهانی
،بيماريهای سيسمتيک مادر مانند ديابت ،كم كاری

تهوع بيش از حد واستفراغهای بدخيم شود عصانيت
حاملگی نابجا تخمک لقاح يافته ای است كه در محل غير
از رحم جايگزين می شود شايعترين محل حاملگی نابجا
لوله های رحمی است .احتمال حاملگی نابجا با افزايش سن
بيشتر می شود .علت احتمالی حاملگی نابجا عفونت های
لوله رحم ،چسبندگی های اطراف لوله ها بدنبال استفاده
از  IUDو قرصهای جلوگيری از بارداری كه فقط
پروژسترون دارند ،می باشد.درمان جراحی لوله ها و بستن
لوله می باشد .

سرگيجه و بی اشتهايی و لرزش اندام از عالئم آن است.
تشخيص از طريق سونوگرافی امکان پذير است  .درمان با
توجه به مشاوره ی پزشک با مادر جهت نحوه تخليه مول
انجام می شود.

