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ماذا هو؟    
ي المشيمة 

ي منتصف الحمل إىل أواخره هو أي نزيف يحدث من األسبوع 20 وح�ت موعد اكتمال الحمل. ويمكن أن يحدث ألسباب عديدة مثل مشكالت �ف
يف �ف ف ال�ف

ة  ي األسابيع األخ�ي
يف �ف ف ي بعض الحوامل من نزيف خفيف مستمر أو ظهور بقع دم. وقد يكون ال�ف

ي تصيب منطقة البطن. تعا�ف أو عنق الرحم أو الحوادث والرضخ ال�ت
للحمل إشارة إىل أن المخاض قد بدأ. 

ي دائًما وجود مشكلة إال أنه يجب  يف ال يع�ف ف ، فمع أن ال�ف ي المستش�ف
إذا حدث لك أي نزيف من المهم مراجعة طبيبك العام أو طبيب التوليد أو جناح الوالدة �ف

ي أرسع وقت ممكن. 
أن يفحص �ف

ما الذي سيقوم به طبيبي العام اآلن؟
يف وسيعطيك أفضل عالج  ف سيحيلك طبيبك العام إىل مقدم رعاية الحوامل الرئيسي أو طبيب التوليد للمراجعة العاجلة. سيكتشف فريق رعايتك سبب ال�ف

ف إىل مراجعة المستش�ف إلجراء فحوصات وللمراقبة المستمرة لوضعك.      ممكن لضمان حمل ووالدة آمنة وصحية،  لذا قد تحتاج�ي

ماذا بوسعي أن أفعل؟ 
من المهم أن تأخذي أي حاالت نزيف أثناء الحمل عىل محمل الجد. فإذا الحظت أي نزيف خالل 

ف إىل إخبارهم عن كمية  ي واألخ�ي من الحمل، اتصىلي بطبيبك أو المستش�ف فوًرا. ستحتاج�ي
الثلث الثا�ف

ف )غزير أم خفيف( ولونه وحجمه. ف ال�ف

يف  ف ب، ويسىم هذا ال�ف ة للحمل أيضا إشارة إىل أن المخاض اق�ت ي األسابيع األخ�ي
يف �ف ف وقد يكون ال�ف

ي بك عىل فهم ما إذا كان نزيفك هو بداية المخاض. بإفراز الدم. سيساعدك فريق رعاية الحوامل المعت�ف

أين يمكنني معرفة المزيد؟
ي منتصف إىل أواخر الحمل، فقد تستفيدين من قائمة الموارد التالیة:

يف �ف ف ي قراءة المزيد حول ال�ف
ف �ف إذا كنت ترغب�ي

 	 pregnancybirthbaby.org.au :يف أثناء الحمل ف الحمل والوالدة والطفل — ال�ف
 	nhs.uk :يف المهبىلي أثناء الحمل ف خدمة الصحة الوطنية )بريطانيا( — ال�ف

ي منتصف إىل أواخر 
يف �ف ف ال�ف
الحمل

ة معلومات عن حالة صحية ن�ش
ي يوليو/تموز 2020

نسخة محدثة �ف

بمن أتصل إذا تكرر األمر؟    

ي القلق؟
ي التحدث إذا أصاب�ف

إىل من يمكن�ف

هل هذه بداية المخاض؟

يف؟  ف ماذا أفعل إذا توقف ال�ف

ي يمكن أن أطرحها
 ما األسئلة ال�ت

؟ ي عىل طبي�ب

م�ت يجب أن أستدعي 
سيارة إسعاف؟ 

اتصلي على الرقم )000( على الفور إذا كنت 
تعاني من نزيف حاد أو نزيف خفيف استمر 
ألكثر من بضع ساعات أو ألم أو تشنجات أو 

حمى أو قشعريرة أو تقلصات

ما هي أنواع الدعم المتاحة؟ 
يف أثناء الحمل. ف ي المستش�ف المحىلي بفحص الحوامل المصابات ب�ف

عادة تقوم وحدة الوالدة �ف
مستش�ف بانكستاون: الهاتف: 7870 9722	 
فيلد: الهاتف: 8260 9616 	  مستش�ف ف�ي
مستش�ف باورال واإلقليم: الهاتف: 0224 4861	 
مستش�ف ليفربول: الهاتف: 5626 8738	 
مستش�ف كامبلتاون وكامدن: الهاتف: 4099 4634	 

هذه المعلومات مخصصة ألشخاص حصلوا عىل تشخيص من طبيبهم.  وهي 
غ�ي مصممة لالستخدام كتشخيص لحالة مرضية أو كبديل للرعاية الطبية 

المستمرة.

ات المعلومات الصادرة عن دليل الموارد  ن�ش
الصحية معتمدة من قبل اللجنة االستشارية 

ي جنوب 
األهلية لشبكة الرعاية الصحية األولية �ف

 . ف ف المحلي�ي ف العموم�ي ي والممارس�ي
غرب سيد�ف

https://www.pregnancybirthbaby.org.au/bleeding-during-pregnancy
https://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/vaginal-bleeding-pregnant/

