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 "خلاصه ای از مبانی علمی مقوله سقط"
   

مورد قضااوت  یبه آسان دیاست که نبا یا دهیچیمقوله پ ی،عیطب مانیقبل از زا نیحذف جن یبه معن سقط    

 ،ردیاگیرا در بر م نیکه خود علل مختلف مربوط به مادر و جن است 7«یخودخودبه » یگاه . سقطردیقرار گ

و  شاودیعلاج ما لقاب ریول در حد غلتولد نوزاد معاز  یریشگیان مادر و پنجات ج یکه برا از 4«طبی» یگاه

 نیدر ا ییاستثنا یاز کشورها یکی که ،رانیا یاسلام یانجام سقط در جمهور یچگونگ مترقیبر اساس قانون 

ناو  عاوار   نیاا .شاوندیو درمان م پذیرش ماریب کیو همانند  میکنیآنها مجوز صادر م برای ،است نهیزم

اما حتماا  کمتار  باشندیم متغیر 1(SDI) کیو دموگراف یاجتماع تیبه وضع یهستند و بستگ ابیکم رداریبا

 .باشندیجامعه م کیدر  یعیطب یها مانیدرصد زا 6-71از 

از مجاام  باه  یبعضد. رنیگیقرار م 2ییجنا یوجود دارد که هر دو در پوشش سقط ها گریدسقط دو نو       

 شارفتهیپ یز کشورهاا یاریهمانند بس رانیا یاسلام یاما در جمهور ،دهندیها هم مجوز مسقط نیاز ا یبعض

در شر  مقدس اسلام حارام و قتال  سقطنو   نیا .است یرقانونیو غ یعلمریغی، طبریغ نو  سقط نیا ،جهان

شاوند. میی اجتماعی و قضایی قضاوت که عامل و عوامل آن همچون قاتلینی در حوزه ها دشو یم ینفس تلق

 این دو نو  سقط عبارتند از:

 شرو ی مو با باردار محرم نیفرزندان ناخواسته از زوجسقط  -1

 نامشرو  یباردار با نامحرم و نیفرزندان ناخواسته از زوج سقط -2
  

بالاا هساتند و  یقابال قباولریدر حاد غ 2و  1 ساقط ناو  دوین ا کشور،و پنهان در  دایپ یهایابیدر ارز     

و لشاکر حاوزه  نیاروی محتارم انتماامی ،هییمحترم قضاقوه کامل  یمردانه و هماهنگ یاست با همت یضرور

 .کرد یریاز بروز آن جلوگ یریشگیو خواص و پ عوامسلامت نسبت به آموزش 

منجار باه  هایباردار نیاز ا ونیلیم 48دهد که یدر سال رخ م یباردار ونیلیم 471 حدود سالانه جهان در   

منجار  و پاذیردمی و آلوده انجام یرسمریغ یهادر محل ای یتوسط افراد ناش که شودیم یطبریغ یها سقط

 ساقییگاروه  2 جازو دیگار ونیالیم 11حادود  .(unsafe abostion) شاودیدر مادران م یماریبه بروز ب
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 یتلقا یرشارعیو غ یرقانونیغن، مسلما کشورهای یاجتماع یو ساختارها نیو با قوان که قبلا ذکر شد هستند

   .مناسب انجام شوند یکرده و در محل ها لیاگر توسط افراد تحص یحت ،شوندیم

درصد  1/2-4/71 نیب، این رقم شوندیمرگ مادران م ارضهع شیمنجر به افزا یرقانونیو غ یطبریغ یهاسقط

 1-2/1شدن  یمنجر به بستر نیو همچن دهدیم لیمختلف تشک یایاز مرگ مادران باردار را بر حسب جغراف

 یهیباد ؛شاودیما شتریزن ب 7111 یمادر به ازا 71ها از سقط هیکل یرقم برا نیا ؛دنشویزن م 7111از هر 

 – یابعااد اقتصااد ،شاودمیشدن  یبا عوار  آن که منجر به بستر همراهاز سقط  یاست که مرگ مادر ناش

 .شودیمردم منتقل میب و ج یآن به بودجه عموم ردارد که بااجتماعی قابل توجهی 

 ... کاهو  یکام خاون، تروما، عفونت ،یزیخونر ،هیکل یینارسا :از عبارتند مادر عوامل منجر به عارضه و مرگ   

 .و بدون پشتوانه است یرقانونیغ ندیفرآ کیغلط انجام سقط در  میبه علت تصم یجملگ

 ناز راه واژ یموضاع ایاو  یقایتزر، یخاوراک شود که به صاورتیبا استفاده از داروها انجام م سقط، یگاه    

کنناد کاه یاستفاده ما یهمراه با جراح یعامل کمک ایداروها را به عنوان عامل سقط و  نیا ،شوندیمصرف م

هاا و  هیبه کل هوارد یعوار  عموم ایبر واژن و  یعوار  موضع ند، مشتمل برشویرا باعث م یعوار  مختلف

 .شودمی مختلف درجاتبا  آنها ییمنجر به نارساکه کبد 

انجاام  ایاو  یاز ساابقه بااردار یاسات کاه ذکار یمواجهه با خانم ،یپزشک عهبزرگ جام یهایاز گرفتار     

 زیااز مصارف دارو ن یحتا یاجتمااع و یحقاوق، یمختلف شارع لیکند و به دلایخود نم یعیطبریاقدامات غ

-یرا سرگردان ما بیاز آن اقدامات است که طب یاشجهت تنها عوار  ن نیآورد و به همیمن انیبه م یذکر

 .کند

 :شود عبارتند ازیانجام سقط معمول م یکه برا ییاهروش   

 نیاا .شاوندیباه کاار گرفتاه ما یرشرعیو غ یرقانونیغ یهاسقط یو غلط که معمولا  برا یعلمریغ یهاروش

 ؛شودیخص مادر باردار اعمال متوسط ش ا گاهو کرده  لیتحصریکرده و غ لیاقدامات توسط افراد تحص

افاراد  ایاو  مااریتوساط ب شاتریبکاه  یزیخونر جادیا یواژن برا ای مبه داخل رح یالهیوارد کردن وس  -7

 .شودیم یعمل رمتخصصیغ یهاکرده لیتحص یحت ایو  یعلمریغ

 یهاادر محال یکرده ولا لیتوسط افراد تحص شتریبکه  Vacum Aspiration  یاو کورتاژ  ونیلاتاسید -4

 .شودیم جامعمل با پوشش عوار  مختلف ان یهادر اتاق حتیو یا  هاخانه ،هااستاندارد مثل میبریغ

باه  مااریب یو سپس معرف Misoprostrol انوا  جدید پروستاگلاندینها بویژه سقط با استفاده از کیتحر -1

 جاادیدارو که امروز از عوار  مهم ا نیا سقط طبی. کیسقط به عنوان  لیتکمبرای  یمرکز درمان کی

 ت، باهاسا هگشات هاانیجن یسر و صدا یب عامل قتاله یمادران شده و به قول یبرا نیو خیرآفر سقط

 . ردیگیدوز مناسب مورد استفاده قرار م ایمصرف و  ونیکاسیاشکال مختلف و بدون اند
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و  ،دنشاویما هیاشاده وزارت بهداشات ته تعیینو خارج از ضابیه  یرقانونیمعمولا  به طور غ هادارو نیا

 یدر انبارهااا ،گذشااته هسااتند خیتااار ،ندارنااد یالمللاانیهسااتند کااه اسااتاندارد ب ییمعمولااا  داروهااا

 ت.همراه خواهند داش یعوارض یعیاند و به طور طبشده ینگهدار تاندارداسریغ

 یمختلفا یهااشکل به سقط که لیتکم ایبر مارستانیسقط و سپس ارجا  مادر به ب یجراح کیتحر  -2

 .شودیم یعمل

 :از همراه هستند عبارتند یادیو با عوار  ز ستندیکه متاسفانه کم هم ن ییهاروش یبعض -8

  و  یعلماریغ یهاادوزبا  ایبوده و  یرکتال داروها که اغلب سم ای نالیواژ ،یقیتزر ،یمصرف خوراک

کاروزون  سارب، ،ات فسافرمختلاف از فلاز یهااموارد عبارتند از نمک نیا .شوندیمصرف م یسم

(Kerosene( تااورپنتین ،)Turpentine( مااواد شااوینده ،)Detergent Solution تحریااک رحاام ،)

(Oxytocin or Misoprostrolکلااروکین ،)هااا هااای کنتراسااپتیو خااوراکی، هورمااون، قاارص

(Gynaecoidو یا مواد مختلف گیاهی و س ،)یاهگاشاوند. نتی که به اشکال گوناگون مصارف مای 

 Misoprostrolاستفاده از  ایمواد مختلف و  هیتنق ایو  میپرمنگنات پتاس یهاستفاده از قرصا

 قیاو ساپس تزر یکیر پلاساتتاشکال مختلف شامل وارد کردن کات بهداخل رحم  لهیفرو کردن وس 

 .یمحلول نمک ،مواد مختلف از راه آن مانند الکل

 ایاموقات و  عاتیرفتارها منجر به بروز ضا نیا همه هک یفلز یهالهیم ایو  یفرو کردن سرنگ خال 

اوقاات منجار  یگاه .کندیممکن مریغ ایرا کم و  یبعد یهایماندگار در رحم شده و امکان باردار

 ،یپنهاان کاار دلیالشوند که به یها متیو مسموم یهمچون سوراخ شدگ حادی عاتیبه بروز ضا

ماادر  یعارضاه دامما ایاگ ه مارول مانده و بهم مغف عتبرهمکاران محترم در مراکز م دیاز د یحت

 .شودیم یمنته

  بلناد  ایامختلاف و  یاز ارتفاا  هاا دنیپر یاماساژ  ای میضربه به شکم مادر باردار به صورت مستق

-یعاوار  هماراه ما ریرحم و سا یاز جمله پارگ یکه با عوار  مختلف نیسنگ یهالهیکردن وس

 .شود

 Induced»از ساقط  یشاده در مجلاات معتبار خلاصاه عاوار  ناشا منتشار قااتیتحق نیآخار یابیدر ارز 

Abortion » است ریکه صورت گرفته باشد به شرح ز یهر شکلبه: 
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 کیاتحر لدلیا به سندروم ، اینبردیرا بالا م آشرمنسندروم  سکیر ییو هر جا یکورتاژ به هر شکل  -

مناسب و  حلاگر در م یکه حت ودشیم جادیآن ا یمتعدد به جا یهایچسبندگ جادیاندومتر و ا هیلا

 .کندیرا کم م یبعد یبوده و احتمال باردار ریناپذزیگر ،مربوطه هم انجام شود نیتوسط متخصص

ابتلاا باه  سکیر ،تکرار آن ایدو بار سقط و  ژهوی، به که انجام شود یهر شکل به یسقط خود به خود  -

 .بردیسرطان پستان را بالا م

در کوتااه مادت و بلندمادت ( Induced Abortion)همراه با انجاام ساقط   یعوار  نسبتا  شا بعضی -

مارگ  ،ناارس یهاا ماانیزا ،ادیااعت ،سرطان پستان ،خشونت ،یاحتمال خودکش شیافزا :عبارتند از

 .یمرگ نوزادان بعد شیافزا بعدی و  یهانیجن

خیار  نیااز ا شاتریب اریبس یطبریغ یهابعد از سقط( Premature Birth)نارس  یهامانیزا سکیر  -

 .است یباردار نیاول ای یقبل یهایبعد از باردار

در  ماانیبعاد از زا یزیو خاونر نیبه سزار ازنی تمال، احانجام شده در سه ماهه اول یهابعد از سقط  -

 .رودیبالا م یبعد یهایباردار

 ایاناارس و چاون تولاد ناوزاد  یعوارضا( Induced Abortion) اندکرده سقطکه اقدام به سانی درک  -

 اند. ط نداشتهسقاست که  یاز کسان شتریآب ب سهیزودرس ک یپارگ

 یکلاام خاوددار لیاتیو لیآنها به دل بیاناست که از ر شدهمیالب فوق در میالعات متعدد تکرا از ضیبع

 .شودیم


