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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیالن

 بیمارستان امام خمینی صومعه سرا
 زایمان زودرس   
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درصورتیکه درد در قسمت پایییین 

کمر داشتید هر چیه سیرییعیتیر بیه 

نزدیک ترین بییمیارسیتیان می یل 
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 درمان زایمان زودرس چیست؟

ابتدا دربیمارستان بستری می شوید ، وضعیییت شیمیا ، 

سالمت  جنین  ،  آزمایشات  و  سونو گرافی  بیررسیی   

می شود  و  متناسب   با   وضعیت شما وسالمت  جنییین  

پزشک  تصمیم   به ادامه ییا خیتیم   بیارداری میی 

از   34گیرد.اساس درمان این است که تا قبل از  هفته  

هفته  ریه  34زایمان  جلوگیری شود. علت این است که  

ها ی جنین کامل می شود و می تواند خیار  از رحیم   

 زندگی   کند.

 هفته    34سن بارداری کمتر  از 

ابتدا در بیمارستان بستری  می شوید ، داروهایی   بیرای  
سرکوب   درد هایی زایمانی ،  تکامل ریه  جنین وآنتی 
بوتیک برای   جلوگیری از عفونت تجویز می شود و به 

ساعت   ت ت  نظر  قرار می گیرید  .     41مدت حداقل 
در   صورت   طبیعی بودن  وضعیت   مادر و جنییین تیا  

هفته  به طور انتیظیاری  ،     34رسیدن  سن  حاملگی   
ادامه   می یابد  و  در صورت مشاهده وضعیت غیرطبیعی  
در جنین و مادر  و ) عالیم خطر مانند سرکوب   نشیدن  

درجه  ، ترش ات  چرکی و   31دردها  ،  تب   باالی  
بدبو ازواژن  ، خونریزی ، آبریزش از واژن  (  خیتیم 

 بارداری صورت می گیرد.

سرکالژ  اوژانسی  )  بستن   دهانه   رحم  (  مواقعی انجام 
می شودکه اگر   علت  ، باز شدن   پیش از موعد   دهانیه  
 رحم باشد ، در این صورت ، دهانه رحم   را   می دوزند  .
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  37و  قبل  از   21به  شروع  درد های زایمانی پس از هفته 

 هفته  کامل  بارداری  گفته  می شود.
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