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اگر در مراحل اولیه باشد وخونریزی خیلی کم و بدون درد 

باشد استراحت در بستر و تجویز داروهایی نظیر )ایزوپرین(  

برای سرکوب انقباضات )درد های زایمانی  و جلوگیری از 

سقط و زایمان زودرس  برای بیمار شروع می شود ولی اگر 

خونریزی شدید باشد ادامه حیات در هر دو حالت برای جنی(  

امکان پذیر نیست و بیمارباید بستری شده و اقدامات درمانی 

الزم شامل انجام آزمایشات رزرو خون ، سرم درمانی ،کنترل 

عالیم حیاتی )فشار خون نبض دمای بدن   ، کنترل خونریزی 

 و در نهایت ختم حاملگی انجام می شود . 

 خونریزی سه ماهه سوم بارداری 

صورت می گیرد به صنورت  9و 8و7خونریزی که سه ماهه 

خون تیره و دفع لخته  ، رحم بسیار سفت و منقبض شده و  بی 

قراری بیمار ،  تشخیص قطعی جداشدن زودرس جفت داده 

می شود .گاهی به دلیل ضربه و گاهی بدون علت است . بیمار 

سریعا باید بستری شود سرم درمانی و انجام آزمایشات  روتی( 

و در صورت لزوم رزرو خون و ختم حاملگی بنرای زننده 

ماندن جنی( انجام می شود .معموال نمی توان منتظر زاینمنان 

طبیعی شد باید سریعا سزاری( صورت گیرد .در هنگام عمل 

تیم احیا نوزاد باید در اتاق عمل آماده باشد چون احتمال بد 

 حال بودن نوزاد به علت زود کنده شدن  جفت  وجود دارد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بکسلی ، الیزابت جی . اورژانس های حیاتی :  منبع

مامایی .ترجمه سید علی سیدی( ، سویل حکیمی . تهران : نشر 

 .3191ایده پردازان  فنی وهنر ،, 

منیندان  -شهرستان صومعه سنرانشانی تدوی( کننده : 

 انتظام ، جنب پارک ابریشم ، بیمارستان امام خمینی )ره  

 33111141313شماره تماس بیمارستان  : 

 http://www.gums.ac.ir/imamh:سایت بیمارستان

 

  
 
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیالن          
   بیمارستان امام خمینی )ره  صومعه سرا                   

 انواع خونریزی در بارداری    

 

 

 

 

 

 

مادران باردارهدف: گروه   

زیر نظر واحد آموزش سالمت  با همکاری کارشناسان 

 مامایی بیمارستان امام خمینی )ره 

شهرستان صومعه سرا    

3198اردیبهشت   

در هنگام بارداری در صنورت 

شدید بودن خنوننرینزی ینا بنه 

صورت خون تیره  ودفع  لخنتنه 

 سریعا به پزشک مراجعه کنید
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در صورت شدید بودن خونریزی  به مرکز درمانی بنرای 

بستری و انجام اقدامات درمانی برای جلوگیری از سقنط 

جنی( ویا تحت نظر بودن بیمار در جفنت سنرراهنی تنا 

توقف کامل خونریزی، سریع به پزشک  مراجعه کنید . 

شایعتری( حالت خونریزی ها درهمین( سنه مناهنه اول 

بارداری است .یک علت دیگر خونریزی در ای( سه ماهه 

ناشی از النه گزینی جنی( می باشد که در ماهنهنای اول 

 بارداری است و با استراحت در بستر متوقف می شود .

 

 

 

 

 خونریریزی سه ماهه دوم بارداری

صورت می گیرد یا به صورت خون تیره و  6و 5و1در ماه 
دفع لخته است که به علت کنده شدن زودرس جفت می 
باشد که در اثر ضربه ی شدید می تواند بناشند وینا بنه 
صورت خون روش( که علت سقط یا زاینمنان زودرس 
است در هر دو صورت باید سریعا به پزشک ویا منرکنز 

 درمانی مراجعه کنید تا سونوگرافی درخواست شود .

 

 به نام خدا

 خونریزی در بارداری  

خونریزی ها در بارداری به سه دسته دسته تقسیم می شنونند.سنه 

ماهه ی اول و دوم و سوم ،خونریزی در سه ماهه اول بارداری در 

بارداری به صورت لکه بینی در ابتدا و بعد خونرینزی 1و4و3ماه 

فعال می باشد .به صورت خون روش( و روان است ربنطنی بنه 

فعالیت روزمره ندارد اغلب هنگام خواب و ناگهانی است علنت 

آن جفت سر راهی و انواع سقط می باشد . اگنرخنوننرینزی بنه 

صورت  لکه بینی و خفیف است،استراحت در بستر و مایع درمانی 

و  سونوگرافی انجام می شود تا علت  مشخص شود و به پزشک 

برای تجویز داروهای پروژسترونی جلوگیری کننده ازسقط و در 

هفنتنه  ،  34صورت لزوم سرکالژ )دوخت( دهانه ی رحم  زیر 

 مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 


