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Gabay sa Pangkalusugan ng Awtoridad ng Ospital 

Vaginal Bleeding sa Unang Yugto ng Pagbubuntis 

(kasama ang Nanganganib na Makunan) 
 

(1)  Mga Pangkaraniwang Sanhi ng Vaginal Bleeding sa Unang Yugto    

ng Pagbubuntis  

(A) Nanganganib na Makunan  

 Kadalasang nangyari sa maagang yugto ng pagbubuntis, mga 10% ng 

mga pagbubuntis ang nakaranas na makunan. Higit sa 50% ng mga 

buntis na kababaihan na may mga sintomas ng nanganganib na 

makunan ay maaari pa ring ipagpatuloy ang pagbubuntis hanggang sa 

maospital. Ang mga karaniwang sintomas ay: 

- kaunting vaginal bleeding, walang namuong dugo o namuong tisyu; 

- wala o paminsan-minsang sakit sa tiyan. 

 

(B) Nakunan 

 Karamihan sa mga dahilan ay hindi malinaw 

 Kabilang sa mga sanhi ay: 

- mga namanang kapansanan (o congenital disorders), chromosomal at 

mga genetic abnormality, di-normal na anyo ng fetus  

- maraming pagbubuntis 

- di-normal na bahay-bata tulad ng di-normal na anyo ng namanang 

bahay-bata (o congenital uterine malformation) at uterine fibroids. 

 

(C) Ectopic na Pagbubuntis 

 Ang embryo ay naitanim sa labas ng uterine cavity 

 Ang mga karaniwang sintomas ay: 

- vaginal bleeding 

- Lubhang masakit sa ibabang bahagi ng tiyan 

- Sintomas ng shock dahil sa internal bleeding 

 Dahil ang fetus ay hindi maaaring lumaki, karamihan sa mga pasyente na 

may ectopic na pagbubuntis ay kailangang sumailalim sa operasyon o 

ginagamot ng gamot. 

 

(D) Cervical-vaginal na mga sakit 

 Tulad ng cervical erosion, pinsala sa serviks o vagina, impeksyon o 

malignancy.  
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(2) Payo sa Pag-aalaga ng Nanganganib Makunan 

 Ang ina ay dapat na: 

- magkaroon ng tamang pahinga 

- iwasan ang kapahamakan, mabigat na gawain, masyadong kapaguran 

- pansamantalang huwag makipagtalik 

- sa kasalukuyan, ang gamot ay hindi pa napatunayan na hinahadlangan o 

may terapeutikong epekto sa karamihan ng mga unang yugto ng 

pagbubuntis na may mga sintomas ng nanganganib na makunan. Sa 

kabilang banda, ang pag-inum ng gamot na walang medikal na reseta sa 

panahon ng pagbubuntis ay dapat na iwasan. 

 Kung ang kundisyon ng ina ay stable pagkatapos ng konsultasyon sa 

medisina, maaaring hindi kinakailangan ang pagpasok sa ospital at maaari 

siyang isailalim sa patuloy na obserbasiyon sa bahay. Dapat na isagawa ang 

obstetric at gynecologic follow-up na may sulat ng referral ng doktor. 
 

 Ang kondisyon ng ina ay maaaring magbago anumang oras. Ang ilang mga 

nanganganib na makunan ay maaaring humantong sa pagkalaglag. Humingi 

agad ng medikal na atensiyon kung may alinman sa mga sumusunod na 

mangyayari pagkatapos lumabas: 

- Ang vaginal bleeding ay dumadami, lalo na ang mga nabuong mga 

dugo 

- patuloy o lumalalang sakit ng tiyan 

- pinaghihinalaang lumabas na ang fetal tissue mass (ilagay ito sa isang 

plastic bag at dalhin ito sa departamento ng emergency para masuri) 

- mga sintomas na nagpapahiwatig ng labis na pagdurugo, kabilang 

ang pamumutla, malamig na pagpapawis, mabilis na pagtibok ng 

puso, maiksing paghininga, pagkahilo, atbp. 

- anumang iba pang pagbabago na nagdudulot ng pag-aalala 

 

 

Ang impormasyon sa itaas ay bilang sanggunian lamang. Sa kaso ng pag-

aalinlangan, mangyaring humingi ng tulong mula sa propesyonal sa 

pangangalagang pangkalusugan. 

 

 


