برگه اطالعات

سقط جنین با روش جراحی یا سقط با استفاده
از دارو  -تفاوت این دو در چیست؟

آزمایشات مورد
نیاز

سقط جنین با روش جراحی

سقط با استفاده از دارو

•آزمایش خون  -قبل از انجام آن
•سونوگرافی تعیین سن

•آزمایش خون  -قبل و بعد
•سونوگرافی تعیین سن

زمانبندی

•معموال بعد از هفته ششم
• بارداری انجام میشود
•بعد از هفته  12بارداری هزینه بیشتری دارد

•باید قبل از هفته  9بارداری انجام شود
•معموال بعد از هفته ششم بارداری انجام
میشود

فرآیند

•به یک بیهوشی سبک نیاز دارد
•روش جراحی در کلینیک جراحی سرپایی
•این جراحی حدود  10دقیقه طول میکشد
•تا  4ساعت زمان نقاهت در کلینیک جراحی
سرپایی
•گاهیاوقات خونریزی خفیف تا  2هفته یا
بدون خونریزی
•آنتیبیوتیک تجویز میشود
•فقط درصورت وجود هرگونه عارضه یا
نگرانی ،نوبت مالقات بعدی تعیین میشود

•داروها در خانه یا مکان امن دیگری مصرف
میشوند
•گرفتگی و خونریزی شدید در چند ساعت اول
معموال حدود  2هفته طول
•خونریزی خفیف
ً
میکشد اما میتواند تا  6هفته ادامه یابد
•قرصهای مسکن و ضد تهوع توصیه
میشود
•یک نوبت مالقات برای اطمینان از تکمیل
سقط جنین الزم است

پشتیبانی و
بهبودی

•شما به یک بزرگسال مسئولیت پذیرنیاز
دارید تا شما را از کلینیک جراحی سرپایی به
خانه ببرد
•بعد از عمل نمیتوانید رانندگی کنید

•در  24ساعت اول پس از مصرف داروها باید
یک بزرگسال مسئولیت پذیر برای کمک به
شما حضور داشته باشد

عوارض جانبی

•ممکن است به دلیل داروی بیحسی
احساس خستگی کنید
•ممکن است خونریزی و گرفتگی خفیف
داشته باشید
معموال کمتر از  2هفته طول میکشد
ً

•خونریزی و گرفتگی مورد انتظار است
•تب ،لرز ،حالت تهوع و استفراغ نیز ممکن
است رخ دهد

عوارض /
خطرات

•آسیب به پوشش داخلی رحم یا دهانه رحم
•عفونت
•سوراخ شدن رحم (یک سوراخ کوچک)
•واکنش به داروی بیحسی

•خونریزی شدید
•عفونت
•سقط جنین ناقص
•ادامه بارداری

•عوارض سقط جنین با روش جراحی و یا استفاده از دارو ،نادر است
در دسترس
بودن در
FPNSW

•ت ا  12هفته  6 +روز از بارداری در �Chats
 woodموجود است
•نیازمند  2نوبت مالقات میباشد  -ارزیابی
و عمل

•تا هفته  9بارداری در تمام کلینیکهای
 FPNSWموجود است
•نیازمند  3نوبت مالقات میباشد  -ارزیابی،
تجویز و پیگیری

برای کسب اطالعات بیشتر
خط تلفن تنظیم خانواده NSW
 www.fpnsw.org.au/talklineیا 1300 658 886
خدمات ملی رله (برای افراد ناشنوا) –
13 36 77
خدمات ترجمه شفاهی ملی TIS
131 450
از نزدیکترین کلینیک تنظیم خانواده  NSWدیدن
کنید – www.fpnsw.org.au/clinics
برگه اطالعات مراجعهکنندگان تنظیم خانواده
NSW – https://www.fpnsw.org.au/factsheets/
individuals/cervical-screening/hpv-vaccination
منابع مراجعهکنندگان تنظیم خانواده – NSW
https://www.fpnsw.org.au/changes
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تنظیم خانواده  (Family Planning NSW) NSWیک سازمان غیرانتفاعی است که بودجه آن توسط وزارت بهداشت  NSWتأمین میشود
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