
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خونریزی در نزدیک زایمان

چند روز پیش از زایمان،توپ  وپوپیاک وا     

دهنناا  ر اا  را وااک پپزاانند از ن یاا  وا ،    

دفاام وااک زااپدو در ایااع  ن اای و مااپ  ومااک   

خپ، نیز دفم زده وزانهد خاپن یزخ خاپاهی     

ا بت  اگا  ایاع خاپن یزخ وم یا  زایمان،      .بپد

ام بنردارخ زا و  زاپدت زم   73قبل از هفت 

باا  پززااا و اک اا  ونیااد وم ااع ایاای   فااپرا 

 .دچنر زایمن، زودرس زپید

 

 

 بیمارستان رستمانی پارسیان

 بلوک زایمان

وسوم دوم خونریزی سه ماه  

 بارداری

 

 

بیمارستان رستمانی–کیلومتری جاده دریا 4-پارسیان:رسآد  

63644604670:تلفن  

 منبع ویلیامز

 

 چه زمانی به پزشک مراجعه کنیم؟
 

یاااانفتع مواااای خااااپن یزخ در باااانردارخ ودرواااان،   

در باااااااانردارخ وکیفاااااااا  پززااااااااا  خااااااااپن یزخ 

پززا بن و نین  دهنن  ر   ویزا، بانزبپد،   .ایی

آ، وا تماانس یاانی کناایع  یاان زایماان، زودرس را      

درصاااااپروک وااااا  همااااا اه بااااان  . ب ریاااااک وی ناااااد

خپن یزخ درد نن ی  ز   ین دیاد،  تتا  خاپ، در    

بنردارخ صپرت بگی د  تمن ب  پززاا و اک ا    

 .زپد 

 

 

 شناسنامه بروشور آموزشی

 عنوان

دوم  خونریزی سه ماه

 وسوم بارداری
 

 فاطمه عائدی مقامی تهیه کننده

 کمیته آموزش به بیمار تایید کننده

1041آبان  سال تهیه  

 ناظر کیفی
سوپروایزر آموزشی 

 منیره اکبرزاد

 تایید کننده علمی
ر مهسا سادات دکت

 میری
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 کدا زد، زودرس کفی -2

اگرر  . جدا شدن جفت باید هنگام زایمان صورت بگیرد

بره ایرع عار ره جردا     جفت قبل از زایمان جدا شرود  

وشرای   .ا دکولمان گفته می شودشدن زودرس جفت ی

ع علت خونریزی در سه مراه دوم وسروم برارداری    تری

ایرع عار ره مم رع اسرت موجر  مرر  مرادر        .است

عالیم دیگر جداشردن زودرس جفرت بره    .وجنیع شود

 :جز خونریزی شامل موارد زیر است

                 افزایش  ربان قل -1

 افزایش شدت وانقبا ات  رحمی -2

 زایمان زودرس -7

پاره شدن کیسه  یا با  هفتگی بدون 73زایمان قبل از 

مهم تریع عالمت در .را زایمان زودرس می گویند بآ

عالیم زیر از وقوع .بروز زایمان زودرس خونریزی است

 :زایمان زودرس خبر می دهد

انقباض رحمی در ساعت اتفاق  5بیش تر از  -1

 .تدبیف

 فشار شدید در لگع -2

 تورم صورت ودست ها -7

 ترشح روشع وآب ی وخون روشع در واژن -0

 

 

 وسومدوم خونریزی سه ماه 

احتمال بروز ل ه بینری وخرونریزی  در برارداری در    

با ایع .سه ماهه ی دوم وسوم بارداری کمتر می شود

حال اگه خونریزی در بارداری مراه ههرارم بره ب رد     

بیفترردوعوارض وآسرری  هررای آن بیشررتر    اتفرراق 

موارد زیر علت های خونریزی در سه ماهه دوم .است

 :وسوم بارداری است

 
 :جفت سراهی  

 جفت از طریق بندناف به جفت متصل می شرود -1 

محل قرار گرفتع .و از بدن مادر غذا دریافت می کند

اگر شرایطی پریش  . جفت در نیمه باالیی رحم است

هانه دمه پایینی رحم قرار بگیرد وینبیاید وجفت در 

رحم را مسدود کند ومان  از خروج جنیع شرود بره   

م مروال  .ایع حالت جفت سررراهی گفتره مری شرود    

برای جنریع ومرادر ایدراد نمی نرد مگرر       عار ه ای

تالل شررود وجنرریع نتوانررد ت ذیرره این رره دهررار اخرر

جفت سرراهی با عالمت خونریزی بدون درد وبا .کند

                 .رحررم شررناخته مرری شررود   گشرراد شرردن دهانرره 

                                            .                                                      . 

 

 

 درد همراه باادرار-5

 درد پشت ودرد م ده ی طوالنی-6

 استفراغ-3

 فشنر زدید  گنک-8

 عروق سرراهی

عرروق خررون رسرانده ی برره جنریع برردون حفاظررت    

بندناف درون الیه پوشاننده رحم قرار دارد و از کانال 

اگرهه ام ان پارگی ایرع  . ورودی رحم عبور می کند

اما در مواق ی کره عرروق پراره    .عروق بسیار کم است

نشانه های .می شودوخونرسانی به جنیع کم می شود

پاره شدن عروق محیطی  رربان غیرر طبی ری قلر      

 .جنرررررریع وخررررررونریزی شرررررردید اسررررررت   
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