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 خَدهزاقبتی در سقط جٌیي
  

 

 عنوان

  ایرما ریحانی کارشناس پرستاری

 سهزا نامدار کارشناس پزستاری

 وحید خاوند کارشناس تغذیه

 تهیه کننده

 تایید کننده کمیته آموزش به بیمار

 سال تهیه 99آذر 

سوپروایزر 
آموزش به 

 بیمارایرما ریحانی

متخصص زنان 
 زایمان

 ناظر کیفی

 دکتر سپیده مهدی قلب
 دکتر ساغر بهشتی
دکتر مریم مرادی 

 شهربابک

 تَجِ :

 لطفا بعلت خطر بارداری موالر در بقایای بارداری

 پیگیری جواب پاتولوژی در صورت دستورپزشک 

 انجام گردد.

تَاى بِ  اس جولِ عالئن عفًَت پس اس سقط جٌیي هی

 هَارد سیز اشارُ کزد:

 بوی شدید ترشحات واژن 

 تب 

 دردهای شدید لگن 

تواند منجػر بػه  اگر به درمان عفونت توجه نشود؛ می

های خطرناکی شود، پس با مشاهده عالئم با  بیماری

 پزشک خود تماس بگیرید.

 رابطِ جٌسی بعد اس سقط جٌیي

بعد از انجام سقط جنین با هر روشی، پیشنهاد میشود 

تا دو هفته از رابطه جنسی )وارد شدن هر چػیػزی 

 داخل واژن( جلوگیری کنید.  

جنسی )بدون استفاده از  اگر بعد از سقط جنین رابطه

وسایل جلوگیری( داشتید، حتما با پزشک خود تماس 

بگیرید. همچنین اگر به هنگام رابطه جنسی احساس 

 .درد داشتید؛ پزشک خود را مطلع کنید

  خًَزیشی بعد اس سقط جٌیي

ها بعد از سقط جنین دچار خونریزی مػی  خیلی از خانم

های کم یا زیاد پدیدار مػیػشػود.  شوند که به صورت لکه 

های بػزر   های خون )حتی لخته همچنین مشاهده لخته

خون( نیز در این دوران طبیعی است. خونریزی اگر از دو 

 ساعت بیشتر طول بکشد؛ طبیعی نیست.

خونریزی زیاد و مداوم یعنی استفاده از دو یا تعداد بیشتر 

پد سایز بزر  در یک ساعت و یا خونریزی زیاد به مػدت 

 ساعت یا بیشتر. 21
 عَارض جاًبی سقط جٌیي

با وجود اینکه هر دو روش سقط جنین بی خطر هستنػد 

ولی عوارض جانبی دارند. یکی از عوارض رایج، عفونت 

است که ممکن است در اثر سقط جنین نػاصػی یػا در 

جنسی پس از   معرض باکتری صرار گرفتن )مانند رابطه

سقط جنین( به وجود آید. با جلوگیری از رابطه جػنػسػی 

برای مدتی و استفاده از پدهای بهداشتی به جای تامپون 

 توان از عفونت جلوگیری کرد. می

عوارض دیگری که ممکن است در اثر سقط جنین با آن 

 رو شوید: روبه

 درد عضالنی شکم

 خونریزی واژنی

 استفراغ و حالت تهوع

 درد سینه

 خستگی

 تنگی نفس وخطر آمبولی

 

 



 تغذیِ پس اس سقط جٌیي بِ چِ صَرت باید باشد؟

شود. پػس از  بدن شما پس از سقط ضعیف می

سقط جنین اغلب دچار خونریػزی و سػرگػیػجػه 

شوید، که در نهایت باعث ایجاد ضعف در بدن  می

شود. غذایی که در این دوران مصػرؼ  شما می

کنید تاثیر زیادی بر سالمت شما دارد. به همین  می

دلیل نیاز است بدانید که چه غذاهایی را مصػرؼ 

 کنید.

ترین موردی که حتما باید رعایت شود مصرؼ  مهم

چرا که سقط جنػیػن غذاهای غنی از آهن است، 

گوشت شود.انواع  باعث ایجاد خونریزی زیادی می

ها ، حبوبات، سبزیجات بر  سبز تیره، سویا  و ... 

منابعی سرشار از آهن هستند. عالوه بر آن سعی 

فرنگی و  مثل توت Cکنید غذاهای غنی از ویتامین 

نیز مصرؼ کنید، چرا که به فروت  و مرکبات  گریپ

 کند. جذب آهن در بدن کمک می

  

جهت بهبود افسردگی پس از سػقػط سػعػی کػنػیػد 

غذاهای حاوی منیزیم مصرؼ کػنػیػد تػا ایػن دوره 

هػا  افسردگی را بهتر طی کنید. برخی از این خوراکػی

ها  عبارتند از آجیل، لوبیا و شکالت ساده، این خوراکی

عالوه بر کمک به شما برای بهبود افسردگی، تػولػیػد 

کند، عملکرد عضالت و  انرژی در بدن شما را تقویت می

هػای  بخشد و سػلػول سیستم عصبی شما را بهبود می

بسیار ضروری است که از .کند بدن شما را بازسازی می

غذاهای حاوی کلسیم استفاده کنید. برخی از بهتػریػن 

هػای خشػک  منابع سرشار از کلسیم عبارتند از مػیػوه

شده، محصوالت لبنی کم چرب، شیر، غذاهای دریایی 

های  نظیر ماهی ساردین و سالمون، سبزیجاتی با بر 

 سبز تیره و سویا.

 مواد غذایی ضد التهاب:-

)ماهی های پر چػرب( زردچػوبػه، 3منابع غنی امگا  

زنجبیل و  کربو هیدرات پر فیبر، گوجه فرنػگػی، تػوت 

فرنگی روغن زیتون، مغزها سبب کاهش التهاب مػی 

 شوند.

 
 ًباید ّا  ّای تغذیِ ای در سقط جٌیي:

از غذاهای فراوری شده مثل: سوسیس و کالػبػاس،  

غذایی هایی که با آرد سفید تهیه می شوند مثل کیک و 

نان های سفید، منابع کربوهیدرات ساده مثل نوشابه، 

آب نبات و صند مواد غذایی پر چرب مثل فست فود ها 

دونات، گوشت صرمز، شیر پر چرب و کػره بػه دلػیػل 

 تشدید التهاب پرهیز کنید.

   

از مواد غذایی همچون پنیر نرم، محصوالت لبنی غػیػر 

پاستوریزه، گوشت خام، غذاهای دریایی که محیػطػی 

هاست و مػوجػب عػفػونػت  مناسب برای رشد باکتری

 شود اجتناب شود. می

 جلَگیزی اس بارداری پس اس سقط جٌیي

برای جلوگیری از بارداری پس از سقط باید از وسایػل 

جلوگیری استفاده کنید. رابطه جػنػسػی غػیػر ایػمػن 

 تواند به حاملگی مجدد منجر شود. می

 

 صیِ ّای خاًگیتَ

 استراحت کنید.

سی سی( آب، 152 (لیوان 8تا  6مایعات زیادی بنوشید: 

 آب میوه تازه یا نوشیدنی های بدون کافئین.

نوشیدن مایعات محرک مانند چای، صهوه، ... را محدود 

 کنید.

از بلند کردن اشیاء سنگین خودداری کنید. لباس زیر را  

 خشک نگه دارید و روزانه تعویض کنید.

از ایستادن طوالنی مدت یا نشستن طوالنی مدت روی  

 .صندلی خودداری کنید

 
 

 با آرسٍی بْبَدی ٍ سالهتی شوا


