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صدر �ف

ما هو؟       
العامل الخامس اليدن عبارة عن طفرة جينية من شأنها أن تزيد من احتمال إصابتك بجلطة دموية غ�ي طبيعية.

ي تكوين جلطات عندما ال تكون هناك حاجة إليها. يمكن أن تشكل 
يتجلط الدم عادة لوقف نزيف من جرح ما، ولكن بوسع العامل الخامس اليدن أن يتسبب �ف

ي أوردتك العميقة أو بالقرب من جلدك، ويمكنها أيًضا االنتقال إىل رئتيك. 
جلطات الدم غ�ي الطبيعية خطًرا أو تهديًدا للحياة. ويمكن أن تتشكل إما �ف

قد تكون الجلطة الدموية هي أوىل عالمات اإلصابة  بالعامل الخامس اليدن ، إال أّن العديد من األشخاص ال تظهر عليهم أي عالمات أو أعراض عىل االطالق. 
ف بمضاعفات. ي معظم النساء، ولكن بعضهن يص�ب

يكون الحمل طبيعًيا �ف
ة. إذا كنت حاماًل ولديك العامل الخامس اليدن عليك التحدث إىل طبيبك العام حول كيفية تجنب المضاعفات الخط�ي

ي العام اآلن؟  ما الذي سيقوم به طبي�ب
: سيقوم طبيبك العام بما يىلي

مساعدتك عىل فهم طريقة تقليل خطر إصابتك بجلطة دموية	 
إحالتك إىل تقييم الحمل عاىلي الخطورة	 
التحدث معك عن عالمات وأعراض الجلطات الدموية الخطرة	 
ي ألرستك	 

التحدث معك عن التاريــــخ المر�ف
ي تناول األدوية - يمكن إعطاؤك أدوية مضادة لتخ�ث الدم بعد والدة طفلك أو أثناء الحمل

فكري �ف

ي المستقبل؟ 
ي العام �ف ما الذي سيقوم به طبي�ب

ي 
ي الرعاية العامة بحملك. يمكنك االستمرار �ف

ف أخصائًيا أو قابلة فسيظل طبيبك العام عىل اتصال بمقدمي الرعاية الصحية اآلخرين وسيساعد �ف إذا كنت تراجع�ي
مراجعة طبيبك العام إذا كانت لديك أي أسئلة حول رعايتك أثناء حملك أو صحتك بشكل عام.

ماذا بوسعي أن أفعل؟ 
ي لديهن العامل الخامس اليدن طبيعًيا، ولكن من المهم أن تدركي أنك معرضة أك�ث لخطر اإلصابة بجلطات الدم. 

يكون الحمل لدي معظم النساء الال�ت
ي أي مواقف قد تزيد من خطر اإلصابة بجلطة دموية، مثل الرحالت الطويلة بالسيارة أو  ف إىل مقابلة القائم برعايتك أثناء الحمل بانتظام. تجن�ب ستحتاج�ي

ف عليك النهوض والتجول. مددي ساقيك واسأىلي طبيبك العام عن  ات طويلة. إذا اضطررت للجلوس ألك�ث من ساعت�ي الطائرة، أو الجلوس أو االستلقاء لف�ت
الجوارب الضاغطة. 

ي إىل طبيبك العام أو القائم برعايتك أثناء الحمل عن األعراض وعن أي 
ي قد ال تكون مرتبطة بتخ�ث الدم. تحد�ث وعليك أيًضا متابعة أعراضك، ح�ت تلك منها ال�ت

مخاوف أخرى لديك.

ي 
ي الصدر أو انقطاع األنفاس، أو إذا كنت تعا�ف

ف من ألم شديد أو ضيق �ف اتصىلي هاتفيا عىل رقم صفر-صفر-صفر فوًرا إذا كنت تعان�ي
ي الساق وتورمها.

من عالمات أو أعراض التخ�ث الوريدي العميق، كألم �ف

م�ت يجب أن أستدعي سيارة إسعاف؟ 



هذە المعلومات مخصصة ألشخاص حصلوا ع� �شخ�ص من طب�بهم.  
و�� غ�� مصممة لالستخدام ك�شخ�ص لحالة مرض�ة أو ك�د�ل للرعا�ة 

الطب�ة المستمرة

نرشات املعلومات الصادرة عن دليل املوارد الصحية معتمدة 

من قبل اللجنة االستشارية األهلية لشبكة الرعاية الصحية 
األولية يف جنوب غرب سيد� وامل رس� العموم� املحلي�

العامل الخامس اليدن أثناء الحمل

؟  ما هي أنواع الدعم المتاحة لي
عيادة رعاية الحوامل للمنطقة الصحية المحلية لجنوب غرب سيدني 

ي مستش�ف بانكستاون: الهاتف 8333 9722	 
عيادة رعاية الحوامل �ف

فيلد: الهاتف 8506 9616 	  ي مستش�ف ف�ي
عيادة رعاية الحوامل �ف

ي مستش�ف باورال واألقاليم: الهاتف 0224 4861	 
عيادة رعاية الحوامل �ف

ي مستش�ف ليفربول: الهاتف 4197 8738	 
عيادة رعاية الحوامل �ف

ي مستش�ف كامبلتاون وكامدن: الهاتف 4963 4634	 
عيادة رعاية الحوامل �ف

)EPAS( خدمة تقييم الحمل المبكر
ف من آالم أسفل البطن و/أو نزيف.  ويعان�ي

ً
ي لم يمض عىل حملهن 20 أسبوعا

تقدم هذه الخدمة الدعم للنساء اللوا�ت
. الهاتف: 8333 9722	  ي

ي مستش�ف بانكستاون: مستش�ف بانكستاون – قسم العيادات الخارجية، الطابق الثا�ف
خدمة تقييم الحمل المبكر �ف

ولم، مستش�ف ليفربول.  الهاتف: 5632 8738	  ف ف تش�ي ي مستش�ف ليفربول: الطابق األول، مب�ف كارول�ي
خدمة تقييم الحمل المبكر �ف

ي مستش�ف كامبلتاون: مكتب االستقبال C، العيادات الخارجية )المب�ف F(، مستش�ف كامبلتاون. الهاتف: 4963 4364	 
خدمة تقييم الحمل المبكر �ف

ي معرفة المزيد؟
أين يمكن�ف

ي قراءة المزيد حول العامل الخامس اليدن أثناء الحمل، فقد تستفيدين من قائمة الموارد التالیة:
ف �ف إذا كنت ترغب�ي

 	stoptheclot.org :ي لتخ�ث الدم )الواليات المتحدة( – منع جلطات الدم الناجمة عن السفر: جواز سفرك للسالمة
التحالف الوط�ف

 	womenandbloodclots.org :النساء وجلطات الدم - الحمل والوالدة

What questions should I ask my doctor? 
ي أحتاجها؟

ما هي الفحوصات ال�ت

؟ ي
هل أحتاج لمقابلة أخصا�ئ

هل يحتاج العامل الخامس اليدن إل العالج؟ 

هل أحتاج إل دواء مضاد لتخ�ث الدم؟

هل يجب أن أقيد نشاطي بأي شكل من األشكال؟

هل سيحتاج طفىلي إل الفحص؟

ي يجب أن أكون مدركة لها؟
ما هي المخاطر ال�ت

ي معرفة المزيد عن العامل الخامس اليدن؟
أين يمكن�ف

؟ ي ي يمكن أن أطرحها عىل طبي�ب ما األسئلة ال�ت

https://www.stoptheclot.org/article318.htm
https://womenandbloodclots.org/pregnancy-and-post-childbirth/

