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Fósturlát
Í þessum bæklingi er leitast við
að veita helstu upplýsingar um fósturlát
og þær tilfinningar sem því geta fylgt.
Einnig að fræða um meðferð
og benda á þá þjónustu sem í boði er
til stuðnings fjölskyldunni.
Við óskum þér og aðstandendum
þínum velfarnaðar!
Starfsfólk kvennadeildar.
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Almennt um fósturlát
Fósturlát verður í um 15% staðfestra þungana. Talið er að þriðja hver
kona missi fóstur einhvern tímann á frjósemisskeiði sínu. Yfirleitt
gerist það eingöngu einu sinni hjá hverri konu. Vegna þess hve fósturlát eru algeng er orsökin oftast ekki rannsökuð fyrr en kona hefur misst
fóstur þrívegis. Fósturlát getur stafað af göllum í fóstrinu, fylgjuvef eða
sjúkdómum hjá móður. Stundum eru einkenni fósturláts augljós, svo
sem blæðing, samdráttarverkir og minnkuð þungunareinkenni. Þau
geta einnig verið lítil eða engin og fósturlátið greinst við óm- eða
læknisskoðun.

DUFTREITUR Í FOSSVOGI
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Andleg áhrif fósturláts
Mismunandi tilfinningaleg áhrif
Yfirleitt verður fósturlátið óvænt og lítill tími gefst til aðlögunar og
stuðnings frá ástvinum. Miklu máli skiptir að hafa maka eða trúnaðarvin til að leita til. Algengt er að konur finni til sektarkenndar, en það
eru hverfandi líkur á að eitthvað sem gerðist í meðgöngunni hafi valdið
fósturlátinu. Í byrjun meðgöngu er mjög misjafnt hvernig konur upplifa þungunina. Sumar eru byrjaðar að hugsa um væntanlegt líf sitt
með barninu og ef til vill undirbúa fæðingu þess, en aðrar líta á
þungunina sem möguleika á lífi. Aðstæður kvenna og fjölskyldna
þeirra skipta einnig máli og geta því viðbrögð við fósturláti verið mjög
mismunandi. Sumum líður eins og um barnsmissi sé að ræða og þurfa
tíma og skilning til að vinna úr sorginni. Aðrar upplifa enga eða litla
sorg og þurfa eingöngu að jafna sig líkamlega. Engin viðbrögð eru
réttari en önnur, og þess vegna þurfa aðrir að virða þær tilfinningar
sem tengjast fósturlátinu.

Að syrgja það sem ekki varð
Vinna þarf úr missinum
Ef þér finnst þú hafa misst barn og alla þá drauma sem fæðingu barns
fylgir, þarftu að gefa þér tíma til þess að vinna úr missinum og tala um
hugsanir þínar við ástvini eða fagfólk.
Fleiri finna fyrir sorg
Þú mátt ekki gleyma öðrum sem mögulega líður líka illa svo sem
maka, börnum eða foreldrum. Fólk tjáir tilfinningar sínar á mismunandi hátt og það getur stundum valdið misskilningi milli ástvina.
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Viðhorf annarra
Fósturlát snemma á meðgöngu er oft talinn lítill missir og þú getur
þess vegna búist við að gert verði lítið úr sorg þinni. Einnig að þér
verði ráðlagt að verða sem fyrst þunguð. Það er eðlilegt að syrgja og
það getur tekið tíma að vinna úr sorginni.
Skapa minningar
Það getur hjálpað að skapa minningar um það sem ekki varð. Geyma
t.d. hluti sem tengjast meðgöngunni, aðgerðinni og heimsóknum.
Stundum getur verið gott að útbúa minningabók. Ef sónarmynd hefur
verið tekin, stendur þér til boða að eiga hana. Hægt er að fá viðtal við
djákna á deildinni. Einnig geturðu hugleitt að halda minningarathöfn
eða stund með þínum nánustu. Duftreitur fyrir fóstur er í
Fossvogskirkjugarði og ef þess er óskað er fóstrið sett í hann.

Aðgerð
Legið er tæmt til að minnka blæðingar- og sýkingarhættu. Aðgerðin er
gerð í stuttri svæfingu. Þegar þú kemur á deildina tala læknir og
hjúkrunarfræðingur við þig. Vertu ófeimin að ræða óskir þínar, líðan
og áhyggjur við þau. Tekin er af þér sjúkrasaga, gerð læknisskoðun og
teknar blóðprufur.
Undirbúningur fyrir aðgerð:
Fara í sturtu og þvo hárið kvöldið fyrir aðgerð.
• Ekki bera olíu eða krem á líkamann.
• Fasta frá miðnætti eða a.m.k. í 6 tíma.
• Ekki reykja frá miðnætti.
• Ekki vera með naglalakk eða andlitsfarða.
• Skilja skartgripi og verðmæti eftir heima.
Farsíma má hafa með sér, en taka þarf hringingu af.
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Aðgerðardagur
Fyrir aðgerð
Gefin eru lyf til undirbúnings fyrir aðgerðina. Þér er ekið í rúminu á
skurðstofuna. Aðgerðin tekur um 5-10 mínútur.
Eftir aðgerð
Eftir aðgerðina ferðu á vöknun og. verður þar á meðan þú jafnar þig
eftir svæfinguna, í u.þ.b. 45 mínútur. Við komu á deildina færðu vatn
að drekka og síðar borða.
Fyrirbyggjandi sprauta
Ef þú ert í rhesus neikvæðum blóðflokki færðu immúnóglóbúlín
sprautu fyrir heimferð. Það er til þess að koma í veg fyrir hugsanlega
mótefnamyndun gegn rauðum blóðkornum fósturs í næstu meðgöngu.
Hvað verður um fóstrið?
Allur fósturvefur sem kemur við aðgerðina er sendur til Rannsóknarstofu Háskóla Íslands. Sú rannsókn greinir ekki orsök fósturlátsins,
eingöngu að fósturlát hafi orðið. Allur fósturvefur er brenndur. Vegna
þess hversu meðgangan er stutt á veg komin er yfirleitt ekki hægt að
greina kyn barnsins.
Duftreitur
Einnig er hægt í samráði við starfsfólk deildarinnar að setja
fósturvefinn í duftreit Fossvogskirkjugarðs.
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Heima
Vegna áhrifa svæfingar- og verkjalyfja máttu ekki aka bíl daginn sem
aðgerðin fer fram. Búast má við samdráttarverkjum og hreinsun frá
leginu í allt að tvær vikur. Stundum er þó nær engin blæðing og það
er einnig eðlilegt.
Við verkjum má taka flest verkjalyf t.d. Panódíl og Parkódín. Ekki er
ráðlegt að taka inn þau verkjalyf sem valda blóðþynningu svo sem
asperín (Magnýl).
Til þess að minnka sýkingarhættu notarðu eingöngu bindi, ekki tíðatappa. Ekki er ráðlegt að fara í sund, heita potta eða stunda leikfimi
eða aðra líkamsrækt í tvær vikur. Rétt er að sleppa því að hafa samfarir
í tvær vikur.
Ráðlögð hvíld frá vinnu er í tvo til þrjá daga eða í samráði við lækni.
Stundum þurfa konur lengri tíma frá vinnu ef þeim líður illa andlega.
Mundu eftir að biðja um vottorð ef þú þarft þess.
Spenna getur komið í brjóstin ef meðgangan er komin um eða yfir
3 mánuði. Gott er að nota þröngan brjóstahaldara. Brjóstaspennan
hverfur oftast á einum til tveim dögum. Ef þú ætlar að taka
getnaðarvarnartöflur máttu byrja töku þeirra aðgerðardag eða daginn
eftir. Næsta eðlilega tíðablæðing ætti að byrja 4-6 vikum eftir
aðgerðina.
Ekki er þörf á eftirskoðun eftir aðgerðina. Þú gætir þó leitað til
kvensjúkdómalæknis eftir 4-6 vikur. Ef þú vilt verða þunguð aftur er
gott að hafa fyrst tvær til þrjár blæðingar til þess að þú náir að jafna
þig vel.
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Hafðu samband ef:
• blæðir verulega meira en við venjulega tíðablæðingu
eða blóðlifrar ganga niður
• þú færð hita á fyrstu 2 vikum eftir aðgerð
• þú færð illa lyktandi útferð
• þú færð slæma kviðverki

Aðrar upplýsingar
Rósa Kristjánsdóttir, djákni, býður konum og fjölskyldum þeirra að
hafa samband við sig hér á deildinni eða eftir að heim er komið.
Sími: 543 8027 eða gegnum skiptiborð í síma: 543 1000.
Í Fossvogskirkjugarði er minningarreitur og duftreitur fyrir fóstur. Þar
er haldin árleg minningarathöfn í síðari hluta ágústmánaðar. Athöfnin
er auglýst í dagblöðum.
Ný dögun, samtök um sorg og sorgarviðbrögð, sími: 551 6755.
Netfang: nydogun@sorg.is / Vefsíða: www.sorg.is
Fræðsla um fósturlát, sorg og sorgarviðbrögð er á www.doktor.is
Samtökin Litlir Englar eru ætluð þeim sem að hafa misst börn
sín snemma á meðgöngu, í fæðingu eða stuttu eftir fæðingu,
sími: 868 8691.
Netfang: litlirenglar@litlirenglar.is / Vefsíða: www.litlirenglar.is
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