
 جفت سراهي

 واحد آموزش به بيمار

       

  جفت سرراهي چيست؟

ي جفت در ت طبيعجفت سرراهي به حالتي در خانم باردار گفته مي شود كه در آن جفت محل ورودي رحم را مي پوشاند. در حال
  خونريزي قابل توجه از واژن شود. جفت سرراهي مي تواند موجب مجاورت ورودي رحم قرار ندارد.

  جفت سرراهي در خانم هاي بارداري شايع تر است كه: 

 .بيشتر از يك نوبت سزارين داشته باشند  
 .در بارداري قبلي جفت سرراهي داشته باشند  
 .سابقه مصرف سيگار داشته باشند  
 .سابقه زايمان هاي متعدد داشته باشند  
 .بارداري چند قلويي داشته باشند  

  ت سرراهي چه عالئمي دارد؟جف

 اض رحمي مين انقببيشتر خانم هاي مبتال خونريزي از واژن دارند. در برخي از بيماران ، رحم سفت مي شود كه پزشكان به آ
  گويند. در اين حالت شكم بيمار ممكن است سفت به نظر برسد.

  بروز ندهند.تعداد كمي از بيماران ممكن است هيچ گونه عالمتي از جفت سرراهي را 

  تشخيصي براي جفت سرراهي وجود دارد؟آيا بررسي 

و  زد كه جنينمي سا پزشك مي تواند با درخواست سونوگرافي وجود اين مشكل را بررسي كند. سونوگرافي با امواج صوتي تصاويري
  هم چنين جفت را نشان مي دهند.

  آيا الزم است به پزشك مراجعه شود؟

  د.مراجعه شو ه پزشكبواژن يا مشاهده خون در دوران بارداري، بالفاصله و بدون اتالف وقت بايد  در صورت هرگونه خونريزي از

  جفت سرراهي چگونه درمان مي شود؟

ه جسم هرگون در موارد جفت سرراهي مي بايست از تماس جنسي پرهيز شود. زيرا مي تواند موجب خونريزي شديد گردد.ورود
  خونريزي جفت سرراهي شود. خارجي به واژن نيز مي تواند سبب



 جفت سراهي

 واحد آموزش به بيمار

برنامه درماني بستگي به عالئم بيمار و سن جنين دارد. اگر جفت سرراهي منجر به خونريزي نشده است، مي 
توان با انجام سونوگرافي در فواصل كوتاه به پيگيري آن پرداخت. گاهي جفت سرراهي پس از مدتي به محل طبيعي خود 

  بازميگردد و مشكل برطرف مي شود.

اقبت در ي و مرشود، حتي خونريزي با مقدار اندك، معموال نياز به بستر ر مواردي كه جفت سرراهي منجر به خونريزي ميد
  بيمارستان وجود دارد. در اين صورت اقدامات زير انجام مي شوند:

  ضربان قلب و فشارخون مادر چك مي شوند. هم چنين ضربان قلب جنين نيز بررسي مي شود.

  زي بررسي مي شود.مقدار خونري

ن و ا جريان خوتي كند مبا قرار دادن يك لوله ي باريك در وريد، مايعات (سرم) براي مادر تجويز مي شود. اين حجم مايعات كمك 
  فشار مادر در محدوده طبيعي باقي بمانند.

  در صورت خونريزي شديد و غير قابل كنترل:

  از طريق بانك خون و خون هاي اهدايي تهيه مي گردند.تزريق خون انجام خواهد گرفت. فراورده هاي خوني 

ر خانم هاي بيشت در مواردي كه جنين زودرس باشد.انجام زايمان به روش سزارين و خروج جنين ممكن است الزم باشد.حتي 
ست تا ران الزم ادين ماامبتال به جفت سرراهي در نوبت اولي كه دچار خونريزي مي شوند نياز به زايمان پيدا نمي گنند.برخي از 
منزل  ي الزم، بهصيه هازمان زايمان در بيمارستان بستري بمانند. اما برخي ديگر مي توانند پس از توقف خونريزي، با انجام تو

  بروند.

  در زمان بستري موارد زير ممكن است براي بيماران تجويز شوند:

 قرص آهن، در صورت از دست رفتن زياد خون  
  ) ضروري  ن زودرساين داروها به بلوغ ريه هاي جنين كمك مي كنند و در موارد نياز به زايماداروهاي استروئيدي

  .)هستند
  آمپول گلوبولين ايمنيRh.در صورتي كه گروه خون مادر منفي است، اين دارو الزم است ،  

 براي مادر موعد زودتر از در صورتي كه جفت سرراهي برطرف نشود و به محل خودش بازنگردد، زايمان به روش سزارين به صورت
ترل  ير قابل كنيد و غمنجر به خونريزي شد انجام خواهد شد. ضرورت انجام سزارين به اين خاطر است كه زايمان طبيعي مي تواند

  از جفت سرراهي گردد. اين خونريزي مي تواند براي مادر و فرزندش عواقب جبران ناپذيري داشته باشد.
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