
ورقه معلوماتی
 سقط جنین ذریعه جراحی یا سقط جنین طبی -
تفاوت آن چیست؟

سقط جنین طبی سقط جنین ذریعه جراحی

تست خون – قبل و بعد از آن	 
وقت سونوگرافی	 

تست خون – قبل از آن	 
وقت سونوگرافی 	 

 تست های مورد
ضرورت

باید قبل ازهفته 9 ام حاملگی انجام شود	 
به طور معمول بعد از هفته 6 ام انجام 	 

می شود

بطور معمول بعد ازهفته 6 ام حاملگی انجام 	 
می شود

بعد از هفته 12 ام حاملگی، مصارف آن 	 
کالن می شود

زمان سنجی

دواهایی که در خانه تان یا یک مکان مناسب 	 
دیگری استفاده می شوند

گرفتگی و خونریزی شدید در چند ساعت اول	 
خونریزی خفیف معمواًل حدود 2 هفته طول 	 

می کشد اما ممکن است تا 6 هفته ادامه 
یابد

تبلت های ُمَسِکن و ضد تهوع توصیه 	 
می شود

برای اطمینان از کامل شدن سقط، یک قرار 	 
مالقات ضرورت دارد

ضرورت به یک بی هوشی سبک دارد	 
رویه عملیات در کلنیک عملیات روزانه	 
انجام آن حدود 10 دقیقه طول می کشد	 
تا 4 ساعت زمان نقاهت در کلنیک عملیات 	 

روزانه
بعضی وقت ها خونریزی خفیف تا 2 هفته یا 	 

بدون خونریزی
آنتی بیوتیک تجویز می شود	 
صرف در صورت وجود عارضه یا تشویش، 	 

وقت مالقات بگیرید

رویه

در 24 ساعت اول پس از مصرف دواها باید 	 
یک شخص کالنسال مسئولیت پذیر برای 

حمایت، کنار خود داشته باشید

به یک شخص کالنسال مسئولیت پذیر 	 
ضرورت دارید تا شما را با خود از کلنیک 

عملیات روزانه به خانه ببرد
بعد از عمل، رانندگی کرده نمی توانید	 

 حمایت و
بازیابی

خونریزی و گرفتگی عضالت، انتظار می رود	 
تب، لرز، تهوع و استفراغ نیز ممکن است 	 

پیش آید

ممکن است به دلیل بیهوشی، احساس 	 
خستگی کنید

ممکن است خونریزی و گرفتگی خفیف 	 
داشته باشد – بطور معمول کمتر از 2 هفته 

طول می کشد

اثرات جانبی

خونریزی شدید	 
عفونت	 
سقط ناقص	 
ادامه حاملگی	 

آسیب به پوشش داخلی رحم یا دهانه رحم	 
عفونت	 
سوراخ شدن رحم )یک سوراخ کوچک(	 
واکنش به دواهای بیهوشی	 

 عوارض /
خطرات

عوارض برای سقط جنین ذریعه جراحی و طبی بسیار نادر است	 

تا هفته 9 ام حاملگی در تمام کلنیک های 	 
FPNSW انجام می شود

ضرورت به 3 وقِت مالقات - ارزیابی، تجویز 	 
و پیگیری دارد

 	 Chatswood تا 12 هفته + 6 روز حاملگی در
انجام می شود

ضرورت به 2 وقت مالقات - ارزیابی و رویه 	 
دارد

 دسترسی در
FPNSW
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پالن گذاری فامیلی NSW یک سازمان غیرانتفاعی است که ذریعه وزارت صحت عامه NSW تأمین مالی می شود 

معلومات این ورقه معلوماتی صرف برای اهداف تعلیمی تهیه شده است. پالن گذاری فامیلی NSW )FPNSW( تمام احتیاط ها را برای اطمینان از صحت و درستی این معلومات انجام داده است. 
.FPNSW 2018 @ به روز در زمان انتشار. این مطلب هدف ارائه توصیه های صحی خاص یا جایگزینی برای توصیه های شخصی از یک متخصص مواظبت های صحی نمی باشد. حق چاپ

کاپی غیرمجاز این ورقه، مجاز نیست. بازبینی: اکتبر 2020

برای کسب معلومات بیشتر

 – NSW Talkline پالن گذاری فامیلی 
 www.fpnsw.org.au/talkline یا 886 658 1300

 خدمات رله ملی )برای اشخاص ناشنوا( – 
13 36 77

– TIS خدمات ترجمان شفاهی ملی 
131 450

 NSW به نزدیک ترین کلنیک پالن گذاری فامیلی
 مراجعه کنید – 

www.fpnsw.org.au/clinics

 ورقه معلوماتی مراجعه کنندگان کلنیک پالن 
 – NSW گذاری فامیلی

https://www.fpnsw.org.au/factsheets/ 
individuals/cervical-screening/hpv-vaccination

 – NSW منبع مراجعه کنندگان کلنیک پالن گذاری فامیلی 
https://www.fpnsw.org.au/changes
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