
Những biến chứng của bỏ thai không lành mạnh
phá thai được hiểu dễ dàng là giải pháp nhằm chấm dứt thai kỳ ở tuổi thai dưới 20 tuần.

Có không ít lý do khác nhau dẫn tới việc bỏ thai. Song có nguy cơ chia thành hai nhóm chính: mình trường hợp mẹ muốn chấm dứt một thai kỳ thông thường, hoặc người mẹ được chỉ dẫn chấm dứt thai kỳ vì mắc phải
chứng bệnh không thể tiếp tục thai kỳ như: căn bệnh tim nghiêm trọng, căn bệnh lao đang phát triển, Basedow rất lớn, ung thư đang trị bằng tia xạ hoặc thai nhi mắc phải dị tật bẩm sinh nghiêm trọng, thai chết trong tử
cung.

như nào là bỏ thai không an toàn?

Là cách bỏ thai có nguy cơ gây nguy hiểm đến mạng sống phụ nữ mang thai, như phá thai ngoại khoa (hút, nạo, gắp, bỏ thai bằng kovax) ở các khu vực tư nhân đối với điều kiện vô trùng không giữ gìn, không thể cấp
cứu kịp thời một số tai biến có khả năng xảy ra. Phá thai to trên 12 tuần tuổi cũng có thể làm tổn thương cổ tử cung hoặc thủng tử cung do xương thai nặng nề.

loại bỏ thai khác gây nên nguy hiểm đến sinh mạng nữa là thai phụ tự ý dùng que đưa vào tử cung hoặc đặt vào âm đạo một số hóa dinh dưỡng độc hại để gây nên sẩy thai.

một vài tai biến có thể xảy ra trong quá trình nạo bỏ thai

một vài tai biến của nạo bỏ thai có tương đối nhiều, nếu không tính một số tai biến do nạo bỏ thai phạm pháp có thể dẫn tới chết trường hợp, thì một vài công nghệ nạo bỏ thai tại các cơ sở y tế có khả năng gặp những
tai biến: chảy máu; nhiễm trùng tử cung và phần phụ; sót nhau, sót thai; thủng tử cung; có khả năng gặp phải choáng do đau trong quá trình phá thai; tai biến do thuốc kháng sinh tê thuốc mê sử dụng trong quá trình
nạo phá thai.

Các nghiên cứu cho biết nạo phá thai là yếu tố của 5% số ca tử vong ở sản phụ.

Tai biến thường thấy nhất sau nạo bỏ thai là sót nhau. Sản phụ cũng có thể mắc phải nhiễm trùng tử cung, phần phụ, đây là nguyên nhân của vô sinh sau này. Dính buồng tử cung khá là dễ xảy ra sau bỏ thai dẫn đến
bệnh vô sinh và vô kinh về sau. Bên cạnh đó, chấn thương cổ tử cung cũng là nguyên do của sẩy thai và đẻ non trong một vài lần có bầu kế tiếp.

hậu quả tâm thần và tâm lý cũng có nguy cơ diễn ra sau nạo bỏ thai vì bệnh nhân hay có cảm giác tội lỗi sau phá thai.

Ở khá nhiều khu vực, tỉ lệ sót nhau sau nạo hút thai vẫn còn đến 5%. Tai biến do nạo hút thai dẫn tới tử vong mẹ là 5%, trong số đó do chảy máu: 40%, nhiễm trùng: 20%, số còn lại do thủng tử cung thường nhiễm độc
do một số hóa hoạt chất được sử dụng gây ra sẩy thai.
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