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 قانون سقط جنین درمانی در ایران

بهه اهایهیه   54/384831آخرین قانون سقط جنین در ایران که در 

شورای نگهبان رسی .سقط درمانی با اشخیص قطعی سه پهششه  

متخصص و اایی  پششکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت 

عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر یا بیهمهاری 

مادر که با اه ی  جانی مادر اوام باش  قبل از ماه چهارم با رضایت 

زن مجاز می باش  و مجازات و مسئولیتی متوجه پششه  مهبهاشهر 

 نخواه  بود.

 نکته مهم

سقط درمانی پس از هفته ی شانشدهم  بارداری انجام نمی شود پس 

در صورای که قانون سقط درمانی شامل حال شما می شود بهرای 

انجام مراحل سقط درمانی زودار اق ام کنی  اا قبل از چهار ماهگی 

 مراحل قانونی طی ش ه سقط برای شما انجام شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماهنامه پیشگیری و اراقای سالمت گیرن گان خ مت و منبع:

 .5431نیمه اول بهمن ماه ،  41جامعه ، شماره 

می ان انتظام ،  -شهرستان صومعه سرانشانی ا وین کنن ه : 

 جنب پارک ابریشم ، بیمارستان امام خمینی )ره( 

 35433434335شماره اماس : 

 :سایت بیمارستان

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

                    
 دانشگاه علوم پششکی و خ مات به اشتی  گیالن 

  بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا     

 سقط جنین   

 

 مادران باردار گروه ه ف: 

زیر نظر واح  آموزش سالمت با همکاری کارشناسان 

 مامایی بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا 

 /543ایر  

سقط های غیرقانونی خطرناک وغیرایمن 

هستن .سقط جنین غیرایمن ،می اوان  

 خطرناک و حتی کشن ه باش 
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ختم بارداری قبل از  هفته ی  بیست و دوم  بارداری که با م اخله 

 انجام شود،سقط عم ی می گوین .

 عالیم شایع سقط بشناسی 

 انقباضات رحمی . -5

 خونریشی خفیف اا ش ی  . -3

 علل شایع سقط  چیست؟

 اختالالت رحمی که مانع رش  جنین می شود.  -5

 اختالالت رحمی که باعث ج اش گی جنین وجفت می شون . -3

عفونت ها بخصوص عفونت ههای ویهروسهی)سهرخه هه یها  -4

 آنفلوآنشا( . 

سابقه بیماری هایی مانن  دیابت، فشهارخهون بهاال،اسهتهعهمهال    -3

 دخانیات،کم کاری ایرویی  وضربه به شکم .

 سقط درمانی:

 خطر مرگ برای مادر باردار درصورت ادامه بارداری . -5

 اشخیص ناهنجاری یا معلولیت ش ی  مادرزادی جنین . -3

 

 سقط جنین غیر ایمن چیست ؟

درسقط جنین غیر ایمن سقط به وسیله ی  فردی انجام می شود که 
مهارت  الزم را ن اشته و یا در محیطی که شرایط به اشتی الزم را 

 ن ارد، انجام شود .

 خطرات و عوارض سقط غیر ایمن  چیست؟

 مرگ مادر  -5

 عفونت و شوک عفونی . -3

 آسیب به احشا داخل شکم مثل مثانه یا روده . -4

 پارگی رحم  -3

 نازایی  -1

 بروز مشکالت در بارداری های بع ی . -1

 سقط ناقص که نیاز به جراحی یا کورااژ دارد . -7

 خونریشی  -./

 اهوع و استفراغ  -3

 دل پی ه -53

 اب  -55

 احساس گناه و افسردگی . -53

عوارض دیررس مثل کم خونی و نارسایی کلیه بهه دنهبهال  -54
 خونریشی . 

 به نام خ ا

 سقط چیست؟ 

سقط به معنای ختم بارداری قبل  از شروع هفته ی بیسهت ودوم 

بارداری است یعنی قبل از  این که جنین ق رت زن ه مانه ن در 

 محیط خارج از رحم مادر را داشته باش  بارداری پایان پذیرد.

 انواع سقط نام ببری ؟

 سقط خود به خودی  -5

 سقط عم ی  -3

خروج خود به خود محصوالت حاملگی شامل جنین و جفت قبل 

 می گوین .هفته ی  بیست و دوم  بارداری را سقط خود به خودی
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