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خونریزی های دوران 

 بارداری
 6931مهر ماه : تاریخ بازنگری 

f       f (س)و دارالشفای حضرت زهرای مرضیه  بیمارستان 

انت،  در       های قبلی را داشتهت        ریزی در بارداری خون

 . های بع،ی بیشهر است بارداری

 برای پیشگیری از سقط چه باید کرد ؟

مراقبت از ب،ن و توج  ب  سالمت بههرین راه برای بارداری 

شما نبای، سیگار .  سالم و ب،نیا آوردن فرزن،ی سالم است

بکشی،  الکل مصرف کنی،  یا از داروهای ب،ون نستهت      

های متهتصتوو دوران       دریافت ویهامین.  اسهفاده کنی،

بارداری ب  همراه اسی، فولیک قبتل شتروب بتارداری        

توان، ب  کاهش خطر مشکالت مغزی و طناب نهاعی در  می

هایی متلتل    در صورتی ک  دچار بیماری.  جنین کمک کن،

فشارخون باال یا دیابت هسهی،  با پزشک خود در متورد    

بهتهتر   .  های الزم در دوران بارداری صحبت کنی، مراقبت

است قبل از اینک  باردار شوی، با پزشک خود مشتورت    

 . کنی،

ررررررررررررررررر* ر اا اا ااا  اا ااا  راااباااااتان :رکااالاااگ

@zahrayemarziye 
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در صورت مشاهده هر یک از عالئم زیر به اورژانس 

 :مراجعه کنید 

 هر نوب درد یا پیچش در ناحی  زیر شکم –

 خونریزی چ  با درد و چ  بی درد –

 خارج ش،ن بافت از درون رحم –

 سرگیج  یا ضعف و غش –

 درج  سانهیگراد 9373تب باالی  –

 

 

 

 

ریزی در زماان       چه زنانی بیشتر در معرض خون

 بارداری می باشند ؟
 ها در مادرانی ک  سابق  ریزی احهمال وقوب این خون
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 : خون ریزی در سه ماهه سوم بارداری  

دکولمان  ک  ب  کن،ه ش،ن زود هنگام جفت اطتال  متی     

 . شود 

اگر در اواخر بارداری دچار خونریزی غیر عاادی    

 شدید، چه باید کنید ؟

 

ب  دلیل اینک  هر گون  خونریزی در درون رحم عالمهی از   

وجود یک مشکل می باش،   بنابراین سریعا ب  پتزشتک     

 .مههصص زنان مراجع  نمایی، 

از یک دسهمال برای اینک  میزان خونریزی را مشتهتص     

 .کنی،   اسهفاده نمایی، 

رنگ صورتی   قهوه ای   قرمز و یا ایتنتکت     )نوب خونریزی 

را مشتهتص     (  خونهان دارای لهه  بوده و یا روان استت   

 .نمایی، 

 

هر گون  بافهی ک  از ب،ن خارج ش،ه را ب  پزشتک نشتان     

 . دهی، 

در طول دوران خونریزی  از نزدیکی با همسر و اسهفاده از  

 .پارچ  خودداری کنی، 

پزشک برای یافهن علت خونریزی ممکن است آزمون هتای    

ممکن است نیاز ب  انجام معاین  لگنتی      .  زیادی انجام ده، 

 .سونوگرافی یا آزمون های ادراری یا خونی باش، 

گاهی انجام سونوگرافی برای اطمینان از سالمتت بتارداری     

ب  هر حال   اگر شما در اوایل بارداری باشیت،      .  کافی است 

برای کشف سایر علل خونریزی نیاز ب  آزمون های بیشهتری  

 .داری، 

 :منشأ خونریزی های بارداری 

خونریزی های بارداری در س  ماه  اول   دوم و سوم عتلتت   

 :های مهفاوتی دارد ک  ج،اگان  ب  بررسی آنها میپردازیم 

 : خون ریزی در سه ماهه اول بارداری 

 /بارداری خارج رحم / عفونت /سقط جنین / وجود جنین 

 : خون ریزی در سه ماهه دوم بارداری  

 جفت سرراهی/ سقط دیررس 

ای هسهنت،   های ج،ی های دوران بارداری   عالمت خونریزی

تتریتن    ک  از اخهاللی در رون، بارداری نشان دارد و کوچک

توان، ب  قیمت از بین رفهن جنین   ختهتم      انگاری می سهل

 .بارداری و حهی از دست رفهن جان مادر تمام شود 

البه  این موضوب همیش  برای مادران باردار نگران کننت،ه  

 .است و خود را سریع ب  یک مرکز درمانی می رسانن، 

این تفکر ک  قاع،گی هنگام بارداری طبیعی استت و در        

افه،   عامیان  و غیرعلمی استت و       برخی از زنان اتفا  می

بای، ب  آن ب  عنوان یک عالمت غیرطبیعی و اعالم ختطتر   

 . نگاه کر د

شما با کسب اطالعات در مورد علل شایع خونریزی در طول 

بارداری می توانی، بفهمی، ک  دنبال چ  چیزی باشی، و چت   

 . هنگام با پزشک خود تماس بگیری، 


