
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب(خًَریسی سِ هاِّ دٍم ٍ سَم بارداری:

در ایي  در صَرت هشاّذُ ّر ًَع خًَریسی

زهاى بایذ بِ پسشک هعالج ّر چِ سریعتر 

 هراجعِ شَد.

قرار گرفتي جفت در جلَی  : (جفت سرراّی1

کاًال زایواًی کِ ّوراُ با خًَریسی بذٍى درد 

 هی باشذ

جذا شذى جفت قبل یا در  : (جذا شذگی جفت2

شکن ٍ دفع  رطَل زایواى جفت کِ با درد زی

هی باشذ.        لختِ ٍ درد کور ّوراُ  

خًَریسی بِ دلیل پارگی  : (پارگی رحن3

شذُ در زایواى قبلی اتفاق هی زخوْای دٍختِ 

افتذ بسیار خطرًاک است کِ با احساس درد ٍ 

.فشار در ًاحیِ زیر شکن ّوراُ است  
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قرار گرفتي رگ بٌذًاف یا  : (رگْای سرراّی4

دیسترس جفت در هسیر کاًال زایواًی کِ با 

 جٌیٌی ّوراُ هی باشذ.

 با آرزوی سالمتی شما

 

 

 

 

 هٌبع تْیِ:کتاب ٍیلیاهس
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 خًَریسی دٍراى بارداری:

 الف(خًَریسی سِ هاِّ اٍل:

% زًاى در طَل سِ هاِّ اٍل 22حذٍد 

بارداری ًشاًِ ّایی از لکِ بیٌی هشاّذُ هی 

 کٌٌذ کِ دالیل هختلف دارد:

:در زهاى  خًَریسی بِ دلیل ٍجَد جٌیي (1

برابر با زهاى پریَد شخص اتفاق  ،  گسیٌیالًِ 

ز چٌذ رٍز یا چٌذ ساعت تراهی افتذ کِ بیش

ٍ با آخریي عادت  ، دٍام ًخَاّذ داشت

 هاّیاًِ اشتباُ هی شَد.

خًَریسی کِ در طَل سِ  : سقط جٌیي (2

ّفتِ اٍل(اتفاق هی افتذ کِ  12هاِّ اٍل)

هی شَدًیس  گاّی اٍقات هٌجر بِ سقط   

 

.  

جٌیي در لَلِ  : (بارداری خارج از رحوی3

در ّویي ٍضعیت رشذ کٌذ اگر  رحوی رشذ هی

شَد کِ  ِ رحوی هیلکٌذ هٌجر بِ پارگی لَ

                 بسیار خطرًاک است

درد شذیذ شکوی ّوراُ با سرگیجِ  : آى عالین 

.     هی باشذشذیذ 

 

:تَدُ ای کِ بِ جای جٌیي  )بچِ خَرُ( هَل (4

هیتَاًذ سرطاًی ًیس باشذ  ٍ کٌذ شذ هیر

تَْع ٍ استفراغ شذیذ  : ٍعالین ّوراُ آى شاهل

رحن هی باشذ ٍ بسرگی سریع اًذازُ  

 

دالیل دیگری ًیس هی تَاًذ هٌجر بِ خًَریسی در 

دٍراى اٍلیِ  بارداری شَد کِ شاهل هَارد زیر 

 هی باشذ:

بِ جْت تغییرات در  : در گردى رحن(تغییرات 1

گردى رحن خًَریسی ّوسهاى با رابطِ جٌسی 

 اتفاق هی افتذ کِ ًگراى کٌٌذُ ًیست.

ّر ًَع عفًَت در فضای درًٍی رحن  : (عفًَت2

یا دستگاُ تٌاسلی یا عفًَت ًاشی از رابطِ 

 جٌسی.
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