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 الحمل غير المقصود
)Unintended Pregnancy(

(What is it?) ما هو؟
الحمل غير المقصود هو الحمل الذي لم يخطط له.

تصاحب الحمل الذي حدث صدفة مشاعر كثيرة حتى لدى النساء اللواتي يعرفن ما يرغبن فيه.

فبالنسبة لبعضهن قد يؤدي إىل والدة طفل مرغوب فيه في حين ال يتقبل البعض منهن فكرة الحمل بسهولة بالرغم من رغبتهن في 

حدوث ذلك في المستقبل أو إنجابهن أطفاال في السابق.

تذكري أنه ليست هناك طريقة صحيحة أو خاطئة للمضي قدًما، وأن ال شخص سواك يدرك ما هو الخيار األفضل لك وألسرتك. إذا كان 

الحمل غير المقصود يتسبب لك في المعاناة فهناك خدمات بوسعها أن تساعدك.

(What will my GP do now?) ما الذي سيقوم به طبيبي العام؟
سيناقش طبيبك العام خياراتك معك بعد تأكيد الحمل. قد تكوني عىل دراية بما تريدين، أو قد تحتاجين إىل المزيد من الوقت للتفكير 

في ما خطتي له.

سيقوم طبيبك العام أيضا بفحص صحتك عامة وعوامل االختطار واألدوية التي تتناوليها وسجلك الصحي.

وقد يحتاج األمر إىل إجراء تحاليل الدم والبول إضافة إىل صور باألشعة لتحديد عمر الجنين. قد يمدك طبيبك العام بالمعلومات حول 

إدارة الحمل بشكل صحي وعن األطعمة والمواد التي يجب أن تتجنبي تناولها.

 ما الذي سيقوم به طبيبي العام في المستقبل؟ 
(What will my GP do in the future?)

من المهم أن تعاودي طبيبك العام مرة أخرى عندما تصبحين مستعدة لمناقشة قرارك والخطوات التالية.

سيخطط طبيبك العام لزيارة متابعة لمناقشة التالي:

• الرعاية العامة أثناء الحمل
• خيارات إنهاء الحمل والعناية بعد ذلك

• اإلرشاد
• موانع الحمل التي تدوم لفترات طويلة
سيتحدث طبيبك العام معك أيضاً عن:

• الحمل في المستقبل
• مسحة عنق الرحم

• االختبارات بما فيها نتائج فحوص أي أمراض تنتقل بالممارسة الجنسية
 تحدثي مع طبيبك العام عن مشاعرك واستفسري منه عن الدعم. فكري في الحصول عىل اإلرشاد الذي قد يفيدك إذا وجدت صعوبة 

في اتخاذ القرار.

(What can I do?) ماذا بوسعي أن أفعل؟
فترة التعامل مع الحمل غير المقصود فترة عصيبة عاطفيا.

• ال تتعجلي فليس عليك أن تتخذي القرار فورا
• تعرفي عىل الخيارات المتاحة حتى يكون قرارك واِع

• حافظي عىل صحتك وقومي بإجراء كل االختبارات الضرورية 
• توقفي عن شرب الكحول ألن من شأنها أن تؤذي الجنين

• تحدثي مع مرشد نفسي لمساعدة نفسك عىل مجابهة الموقف 

 نشرة معلومات للمرضى
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نشرات المعلومات الصادرة عن 

Health Resource Directory معتمدة من 
قبل اللجنة االستشارية األهلية لشبكة 

الرعاية الصحية األولية في غرب سيدني 

والممارسين العمومين المحليين.

هذه المعلومات مخصصة ألشخاص حصلوا عىل تشخيص 

من طبيبهم وهي غير مصممة لالستخدام كتشخيص لحالة 

مرضية أو كبديل للرعاية الطبية المستمرة.

(Where can I learn more?) أين يمكنني معرفة المزيد؟
facs.nsw.gov.au :)NSW Government – Adoption Information( معلومات عن التبني من حكومة نيو ساوث ويلز •

 •  وزارة الصحة في نيو ساوث ويلز - كتيب إنجاب األطفال (باإلنجليزية وغيرها من اللغات) 
health.nsw.gov.au :(NSW Health – Having a Baby booklet)

 •  موارد التواصل المتعدد الثقافات بشأن الصحة في نيو ساوث ويلز 
mhcs.health.nsw.gov.au :(NSW Multicultural Health Communication Resources)

 :(Children by Choice – Resources for Women) اإلنجاب عن اختيار - موارد للنساء  • 
childrenbychoice.org.au

 • تحديد النسل في نيو ساوث ويلز- هل أنت حامل؟ التفكير في الخيارات 
fpnsw.org.au :)Family Planning NSW – Pregnant? Working through your options(

(What questions should I ask my doctor?) ما هي األسئلة التي علي طرحها عىل طبيبي العام؟

 كم لدي من الوقت ألقرر؟  

ماذا أفعل إن مل أكن أعرف كيف أترصف؟

ما هو اإلحساس الذي سرياودين؟

من ميكنني التحدث معه إذا مل أستطع التعامل مع الوضع؟

مع من أتحدث إذا قررت إنهاء الحمل؟

ما هي خيارايت إذا قررت االحتفاظ بالجنني؟

ما هي املخاطر الصحية؟
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)Unintended Pregnancy(

(What supports are available?) ما هي أنواع الدعم المتاحة لي؟
(Managing your health and planning) إدارة صحتك والتخطيط

بوسع منظمة تحديد النسل في نيو ساوث ويلز مدك بالدعم لمساعدتك في التفكير في خياراتك. اتصلي عىل الرقم 886 658 1300 

أو اطلعي عىل الموقع fpnsw.org.au لقراءة نشرات المعلومات والموارد ومعرفة عناوين العيادات.

(Struggling to cope with your decision) صعوبة مجابهة قرارك

إذا صعب عليك اتخاذ القرار أو مجابهة ما قررت يمكنك االتصال بالجهات التالية منظمة ماري ستوبز عىل الرقم 664 315 1300

(Pregnancy support) دعم الحوامل

يملك خط المساعدة الهاتفي بشؤون الحمل والوالدة والرضع مختلف أنواع الدعم للحوامل. اتصلي عىل الرقم 436 882 1800 

 .pregnancybirthbaby.org.au أو اطلعي عىل الموقع

(Private termination clinics) عيادات إنهاء الحمل الخاصة

تحدث مع طبيبك العام عن العيادات الخاصة.

 نشرة معلومات للمرضى
(Patient Factsheet)

http://www.community.nsw.gov.au/docs_menu/parents_carers_and_families/fostering_and_adoption/adoption.html
https://www.facs.nsw.gov.au/families
https://www.health.nsw.gov.au/kidsfamilies/MCFhealth/Pages/having-a-baby.aspx
https://www.mhcs.health.nsw.gov.au/
https://www.childrenbychoice.org.au/foryou
https://www.fpnsw.org.au/health-information/individuals/pregnancy-and-fertility/pregnant-working-through-your-options
https://www.fpnsw.org.au/sites/default/files/assets/pregnancy_options_book_a5_website_1.pdf
https://www.fpnsw.org.au/
https://www.pregnancybirthbaby.org.au/

