
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چگونه می توانم خونریزی را در 

 اوایل بارداری متوقف کنم؟

 استراحت فراوان 

    اجتناب از رابطه جنسی در حاایی هاه

 .خونریزی می هنید

    در صااورن نیاااز از داروخااای خ یاا

 .تسکین دخنده درد است اده شود

    است اده از داروخای پروژسترونی طبا

 نظر پزشک

 

 

 بیمارستان رستمانی پارسیان

 بلوک زایمان

سه ماه اولخونریزی   

 بارداری

 

 

بیمارستان رستمانی–کیلومتری جاده دریا 4-پارسیان:رسآد  

63644604670:تلفن  

 منبع ویلیامز

 

 

 

 شناسنامه بروشور آموزشی

 عنوان

 خونریزی سه ماه اول

 بارداری
 

 فاطمه عائدی مقامی تهیه کننده

 کمیته آموزش به بیمار تایید کننده

1041رمه سال تهیه  

 ناظر هی ی
سوپروایزر آموزشی 

 منیره اهبرزاد

 تایید هننده علمی
ر مهسا سادان دهت

 میری
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در باارداری خاار    : حاملگی خارج رحمی -4 

رحمااای یجناااین یفاااار یافتاااه در خاااار  از   

در .رحمیمعموال در یویاه رحمای هاشاته می اود    

پااره  یمای تواناد باعا     صورن ادامه رشد جنین 

 .یویه رحمی شودشدن 

در این شارای  خاون   :خونریزی زیر جفتی -5

. بین هیسه حاملگی ودیواره رحم جمع می شاود 

یختااه داخاا  در مااوایعییدر معاینااه سااونو رافی 

بدن مرتبا این یختاه خاای   .رحمی دیده می شود

با این حال  ااخی  . خون را دوباره جذب می هند

 یاویان ممکن است خون یادیمی تیاره یاا حتا    

 .یخته خای هوچک از واژن وجود داشته باشد

 

 

 خونریزی سه ماه اول

هفته اول بارداری  20از زنان در % 06حدود 

 .خونریزی دارند

 :احتمالی خونریزی در سه ماهه اولدالیل 

ممکان اسات در   : خونریزی النه گزینیی  -1

اول باارداری یکاه بینای     هخ ت 11طی شش تا 

زیرا تخمک بارور شده خاود را در   باشد طبیعی

 .پوشش رحم یرار می دخد

عالیام ساف    : هسقط جنین تهدید شید  -0

خونریزی ودرد خ ی  اسات   جنین تهدید شده

یاا  نریزی متوی  وبارداری ادامه یابد ممکنه خو

هاه احتماال   ممکنه خونریزی ادامه پیادا هناد   

 .سف  را باال می برد

در آن بافت غیر طبیعی باه  :بارداری موالر-7

داخ  رحم رشد می هناد وعالیام    جنین  جای

دیگر آن تهوع واست راغ شادید وبازرش شادن    

 سریع رحم

 

 

                                                                .

خر ونه ع ونت دخانه رحامیواژن یاا    :عفونت -6

ماننااد هالمیاادیا یسااوزا  یااا )ع وناات مفاااربتی

خونریزی ایجاد می تواند در سه ماه اول (تبخال 

 .هند

 

 

در دوران بااارداری  :تغییررراد دنانرره ر ررم   -7

. خون اضافی به دخانه رحم جریان پیدا می یاباد 

 مفاربت یا آزمایش پاپ اسمیر هه باعا  تماا   

می شودیمی تواند باع  خونریزی رحم  با دخانه 

 .نوع خونریزی جای نگرانی ندارد این.نیز شود
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