
 

 یبستر نیح، ماریجهت آموزش به ب یپرستار  یدستورالعمل و راهنما

 سقط به تهدید

 الزامی است آموزش بیمار حین بستری و ترخیص  ،همکار محترم پرستاری بیمارستان با توجه به دستورالعمل جامع خودمراقبتی و آموزش بیمار

 گیردطبق این دستورالعمل و حداقل محتوای زیر انجام تهدید به سقط 

 درمان ❖

، بسته انقباضات رحمیزنان در معرض تهدید به سقط با جنین زنده باید دسترسی نزدیک به خدمات پزشکی داشته باشند. تا زمان خفیف بودن خونریزی و 

و اقدامات  مداوم باشدو مشاهده یک جنین طبیعی در سونوگرافی بیمار باید تحت نظارت  هورمون حاملگی و طبیعی بودن افزایش سطح دهانه رحمبودن 

 شود:میزیر توصیه 

 .هایی كه ممکن است برای ادامه حیات جنین خطرناك باشداز فعالیتپرهیز و استراحت در بستر  ✓

 استامینوفن برای كمک به تخفیف درد  ماننداستفاده از داروهای ضد درد  ✓

 هفته یکبار برای آگاهی از زنده بودن جنین و محل آن  1-2سونوگرافی مکرر هر  انجام ✓

 عبارتند از: درمانی انتخابی راه اگر بر اساس ارزیابی بالینی محصول حاملگی قابل زنده ماندن نباشد ✓

 .توان منتظر دفع خودبخودی محصوالت حاملگی مانداندك در سونوگرافی، میمیدر صورت مشاهده بافت داخل رح درمان انتظاری •

 .كنیمرحم استفاده می كورتاژبرای كاهش عوارض در زنانی كه بافت زیادی در داخل رحم دارند از یا كورتاژ .  تخلیه رحم  •

 

 فعالیت  ❖

 بهتر است در تخت استراحت نمایید.  ✓

 انگشتان و مچ پاها را حركت دهید، تا از لخته شدن خون در پاها پیشگیری شود.  ،در بستر ✓

سرگیجه با كمک همراه دا نشسته و سپس پاهای خود را از لبه تخت آویزان نمایید و در صورت نداشتن اجازه پزشک برای خروج از تخت ابت در صورت ✓

 خود و یا پرستار از تخت خارج شوید.

 

 مراقبت  ❖

 در صورت داشتن درد، به پرستار اطالع داده تا طبق تجویز پزشک اقدامات الزم جهت تسکین درد شما را انجام دهد. ✓

 در صورت خونریزی شدید به پرستاران بخش اطالع دهید. ✓

 خودداری كنید.ی متصل به خود هاو رابط هااز دستکاری سرم ✓

 حتما یک همراه جهت كمک نزد شما باشد. ✓

 با پزشک و ماما یا پرستار خود در انجام اقدامات تشخیصی درمانی همکاری نمایید. ✓

 ی پوستی و تنگی نفس و ... به پرستار خود اطالع دهید.هاممکن است به شما خون وصل شود در صورت احساس سبکی سر، دانه ✓
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 ترخیص نیح، ماریجهت آموزش به ب یپرستار  یدستورالعمل و راهنما

 سقط به تهدید

 فعالیت ❖

 پزشک مبنی بر استراحت در بستر اهمیت دهید.به توصیه  ✓

 .كنید خودداری طوالنی ایستادن و سنگین اجسام كردن بلند از از انجام ورزش های سبک و سنگین خودداری نمایید. ✓

 از برقراری رابطۀ جنسی تا زمانی كه پزشک اجازه نداده است خودداری كنید.  ✓

 غذایي رژیم ❖

  .شودمی توصیه مایعات شدید باشد، تنها مصرف رحمی و انقباضات اگر خونریزی ✓

 سعی كنید از رژیم غذایی مقوی استفاده نمایید. ✓

 كنید. اجتناب نفاخ غذاهای مصرف از ✓

 جهت جلوگیری از یبوست رژیم غذایی پرفیبر )میوه و سبزیجات( و مایعات مصرف كنید.  ✓

 مراقبت ❖

در صورت تشدید عالئم فوق  خواهد بود الزم روانی ، حمایتاحساسات این تداوم باشد. در صورت وجود داشته است ممکن گناه احساس و و اندوه شکست احساس ✓

 با یک روانپزشک مشاوره كنید.

 كنید. خودداری پزشک توصیه دارو بدون هرگونه از مصرف ✓

 شما را یاری كند.فردی را بیابید تا در انجام امور شخصی و منزل  ✓

 كند.میاسترس نداشته باشید. استرس شرایط سقط را بدتر  ✓

 در صورتی كه كورتاژ یا سقط خودبخودی انجام شد به توصیه های زیر توجه نمایید: ✓

 شود.در صورتی كه گروه خون مادر منفی است بایستی پس از سقط جهت تزریق آمپول روگام با پزشک مشورت شده و اقدام الزم انجام  •

 .كنید استفاده بارداری بعد از سقط از پیشگیری روش های از •

 بهبودی پس از سقط جنین ممکن است از چند ساعت تا چند روز طول بکشد. •

 هفته پس از سقط حذر كنید . 2از گذاشتن دوش واژینال و یا تامپون تا  •

توانید از روش های ضد بارداری نظیر قرص جلوگیری میته پس از سقط هف 2هفته بطول بکشد اما شما  6شروع پریود بعدی پس از سقط ممکن است تا  •

 استفاده كنید . IUDو یا 

 حداقل یک ماه قبل از تصمیم برای بارداری بعدی صبر كنید . •

  .كنید استفاده دستور پزشک و در فواصل منظم آنتی بیوتیک ها را طبق •

 هفته پس از سقط خودداری كنید.  2از برقراری رابطۀ جنسی تا  •

 هایتان را كم كنید و استراحت نمایید.بعد از سقط فعالیت ساعت 48تا تا حد ممکن  •

 زمان مراجعه بعدی ❖

 در صورت مشاهده عالئم سقط فوراً نزد پزشک بروید. ✓

پس از استراحت، به  جنینی بافت یا دفع سقط تهدید به در طیمیرح و انقباضات تشدید خونریزیدر صورت توصیه پزشک به استراحت در منزل به محض  ✓

 بیمارستان مراجعه نمایید.

 سقطاز  شدگی پس ( یا كبودمهبلی )غیر از خونریزی خونریزییا  سقط یا در پی سقط تهدید به و لرز در طی بروز تبیا  بارداری در طی بروز عفونتدر صورت  ✓

 به پزشک معالج مراجعه نمایید.
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