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ما الذي سيقوم به فريق الرعاية الصحّية؟
يمكن لفريق الرعاية الصحّية أن يجيب عن العديد من األسئلة الطبية التي قد تشغلك بشأن فقدان الجنين. كما يمكنهم تقديم بعض الدعم واإلحاالت 

ب على محنة فقدان حملك.
ّ
للحصول على استشارات نفسية ومساعدتك في التغل

إذاعشِت تجربة والدة جنين ميت، فقد يقوم المستشفى بالتالي:
اقتراح إجراء بعض االختبارات أو تشريــــح الجثة لمعرفة سبب والدة الجنين الميت. 	 
تقديم المعلومات حول تسجيل الجنين وطلب شهادة الميالد	 
 	.)Centrelink( تقديم معلومات حول الدعم المالي من مؤسسة سنترلينك
تقديم معلومات حول تنظيم الجنازة	 

ماذا بوسعي أن أفعل؟ 
ب على محنة فقدان الجنين. حيث تجد بعض النساء وشركائهّن هذه المحنة مفجعة بينما ال تجد بعض 

ّ
ال توجد طريقة صحيحة وأخرى خاطئة في التغل

 للتعامل مع هذا الحدث على النحو الذي تحتاجينه.
ً
النساء األخريات األمر كذلك. واألهم هو أن تمنحي نفسك وقًتا وفرصة

 فإذا شعرِت أنِك بحاجة إلى الدعم، فتحّدثي إلى طبيبك العام حول الجهة التي يتعّين عليك التواصل معها أو الجهة التي قد يحيلِك إليها.

 إذا كان فقدان الجنين قد حدث في األسابيع العشرين األولى من الحمل )اإلجهاض(
 تجهض الكثير من النساء في بيوتهن أو ُيرسلن إلى بيوتهن الستكمال عملية اإلجهاض. وقد ُيطلب منِك مراقبة اإلفرازات للتأكد من اكتمال عملية اإلجهاض. 

رّبما عن طريق مراقبة الفوطة الصحة أو دورة المياه.

يمكنك التعّرف على أجزاء الحمل التي تشمل الجنين والكيس والمشيمة بناًء على عمر حملك باألسابيع. الحمل والوالدة والرضيع هو موقع إلكتروني يتضّمن 
معلومات عّما ُيفترض بك رؤيته بناًء على عدد أسابيع الحمل. قد يكون هذا األمر ُمقلًقا جًدا للعديد من النساء وقد تتساءلن حول كيفية التصّرف مع منتوجات 

فات اإلجهاض.
ّ
ص من مخل

ّ
الحمل. في بعض الحاالت، قد ُيطلب منك جمع هذه المنتوجات في وعاء ُيقّدم إليك من أجل إجراء االختبارات. وقد ُيطلب منك التخل

في نيو ساوث ويلز ال يجبرك القانون على إقامة جنازة أو مراسيم للدفن أو الحرق كما أّن المقاطعة الصحية المحلية في جنوب غرب سيدني ال تلزمك بجمع 
ص من مخلفات اإلجهاض في دورة المياه أو عن طريق لّفها في الفوطة الصحية، إذا كان 

ّ
منتوجات الحمل أو تقديمها لمقّدم الرعاية أثناء حملك. يمكنك التخل

هذا يريحك.

كما يمكنك االحتفاظ بمنتوجات الحمل وإقامة مراسم الدفن أو الحرق. إذا كنِت بحاجة إلى إجراء توسيع وتجريف للرحم، فيمكنك أن تطلبي حفظ نسيج 
الحمل لتأخذيه معك إلى المنزل.

يمكنك التقدم للحصول على شهادة إجهاض مبكر، إذ ال يمكن تسجيل والدة جنينك وموته رسمًيا. يتعّين عليِك ملء استمارة ثم الحصول على توقيع طبيبك 
العام أو القابلة. هذه الشهادة مّجانية. يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات على موقع حكومة نيو ساوث ويلز.

 إذا كان فقدان الجنين قد حدث بعد األسابيع العشرين األولى من الحمل )والدة جنين ميت(
قد تكون والدتك لجنين ميت صادمة. على الرغم من أنك ستحصلين على دعم كبير من فريق المستشفى خالل هذه الفترة، إال أن عليك التفكير في بعض 

األمور األخرى.

يفّضل أغلب الناس قضاء بعض الوقت مع الجنين. كشفت األبحاث عن أّن رؤية الجنين يمكن أن تساعد على تخفيف الحزن. قد يبدو هذا مرعًبا في بادئ 	 
األمر، لكّن أغلب األمهات تجده مفيًدا لهن.

يمكنِك االحتفاظ بذكرى من الجنين إذا رغبِت في ذلك؛ كخصلة من الشعر أو البطاقة التي تحمل اسم الجنين على مهد الطفل بالمستشفى.	 
ال تتعّجلي في إقامة الجنازة على الفور. يمكنك زيارة جنينك إلى أن تبدأ مراسم الجنازة.	 

ب عىل محنة 
ّ
 التغل

ن فقدان الجن�ي
ي 

 تم تحديث هذه الصفحة �ف
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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.

ات المعلومات الصادرة عن دل�ل الموارد  ���
الصح�ة معتمدة من ق�ل اللجنة االس�شار�ة 

� جنوب 
األهل�ة لش�كة الرعا�ة الصح�ة األول�ة ��

. � � المحلي�� � العمومي�� � والممارس��
غرب س�د��

ما هي أنواع الدعم المتاحة؟
جعوا بوفاة حديثي الوالدة أو والدة جنين ميت أو اإلجهاض. فهي تقّدم الدعم عبر الهاتف على مدار الساعة.

ُ
ة تقّدم الدعم لمن ف

ّ
Sands هي مؤسسة مستقل

sands.org.au
رقم الهاتف: 637 072 1300

موقع الحمل والوالدة والرضيع يقّدم النصائح الموثوقة والدعم النفسي تحت إشراف قابلة أو ممرضة رعاية األمومة والطفولة، من 7ص حتى منتصف 
الليل، على مدار أيام األسبوع 

 pregnancybirthbaby.org.au
رقم الهاتف: 436 882 1800

Bears Of Hope تقّدم مؤسسة Bears of Hope الدعم لمواجهة الحزن وترعى العائالت التي عايشت تجارب فقدان أطفالها. وتشمل هذه الخدمة 
ورشات التعامل مع الحزن، إضافة إلى الدعم عبر الهاتف واإلنترنت.

bearsofhope.org.au
)1300 11 HOPE( 1300 11 4673 :رقم الهاتف

أين يمكنني معرفة المزيد؟
health.nsw.gov.au :الحمل المبكر ـــ عندما تسوء األمور NSW Health موقع

nsw.gov.au :حكومة نيو ساوث ويلز اإلجهاض ووالدة جنين ميت وفقدان الطفل حديث الوالدة
 pregnancybirthbaby.org.au الحمل والوالدة والرضيع: اإلجهاض

pinkelephants.org.au :تقديم الدعم في حاالت اإلجهاض :The Pink Elephants Support Group مجموعة الدعم
pregnancylossaustralia.org.au :تقديم الدعم واإلرشاد في حاالت اإلجهاض Pregnancy Loss Australia موقع

sands.org.au :للدعم في حاالت اإلجهاض وحاالت والدة الجنين الميت ووفاة األطفال حديثي الوالدة Sands موقع

ن ب عىل محنة فقدان الجن�ي
ّ
التغل

https://www.sands.org.au/
tel:1300 072 637
https://www.pregnancybirthbaby.org.au/about-pregnancy-birth-and-baby
https://www.pregnancybirthbaby.org.au/about-pregnancy-birth-and-baby
tel: 1800 882 436
https://www.bearsofhope.org.au/
tel:1300 11 4673
https://www.health.nsw.gov.au/kidsfamilies/MCFhealth/Publications/early-pregnancy-when-things-go-wrong.pdf
https://www.nsw.gov.au/family-and-relationships/births/miscarriage-stillbirth-and-loss-of-a-newborn
https://www.pregnancybirthbaby.org.au/pregnancy-loss
https://www.pregnancybirthbaby.org.au/pregnancy-loss
https://www.pinkelephants.org.au/page/131/understanding-miscarriage
https://www.pregnancylossaustralia.org.au/
https://www.sands.org.au/stillbirth-and-newborn-death

