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ما هو؟
جهض النساء في حالة الحمل 

ُ
جرى في يوم واحد. يمكن إجراؤها فيما بين 7 أسابيع و22 أسبوًعا من الحمل. قد ت

ُ
اإلجهاض الجراحي هو علمية جراحية آمنة ت

ب رسوًما.
ّ
جرى العملية في منشأة خاصة وقد تتطل

ُ
 غير المخطط له، أو بسبب مضاعفات الحمل. في حالة الحمل غير المخطط له، يجب أن ت

كيف أستعد؟
لن تتمكني من القيادة لمّدة 24 ساعة وسوف تحتاجين إلى شخص الصطحابك إلى المنزل. قد ُيلغى موعد جراحتك إذا لم تقدمي بيانات الشخص الذي 

سيرافقك إلى المنزل. ستحصلين على تعليمات من الجهة المشرفة على العملية. وستشمل هذه التعليمات موعد امتناعك عن األكل وموعد تناولك ألي أدوية 
منتظمة. احرصي على إخبار الجهة المعنية إذا كنِت تتناولين أي أدوية مسّيلة للدم أو أدوية السكري.

من المفيد:
حضري معك، عند حضور الموعد، جميع الفحوصات والتقارير التي قدّمها لك طبيبك العام	 

ُ
أن ت

أن ترتدي مالبس من قطعتين، مثال: سترة وتنورة أو سروااًل واسًعا. وال تنسي جلب مالبس داخلية إضافية.	 
وأحضري معك شيًئا لقراءته أو شيًئا تنشغلين به خالل فترة االنتظار	 

ما هي اإلجراءات المتبعة؟
نّية وريدية في 

ُ
ستحتاجين إلى تبديل مالبسك لترتدي رداء الجراحة )النوع المفتوح عند الظهر(. إذا ُوصفت لك مسكنات عن طريق الوريد، فسيتّم تركيب ق

ذراعك الستخدامها في َحقن المخّدر وبعض المضادات الحيوية. يوجد نوعان من التخدير وسيحّدثك الطبيب 
عنهما قبل العملية.

التخدير المهدئ مع التخدير الموضعي – يجعلك هذا التخدير تشعرين كأنك تطفين على الماء. ثم تتلقين 	 
ا لتعطيل إحساسك بأي شيء. ينطوي هذا الخيار على بعض المخاطر الصحية القليلة. مخّدًرا موضعيًّ

التخدير العام  – يجعلِك تستغرقين في النوم. ولن تشعري بأي شيء وستفيقين بعد االنتهاء من إجراء العملية. ينطوي 	 
هذا الخيار على بعض المخاطر الصحية.

تختار بعض النساء الخضوع للتخدير الموضعي فقط، وهذا يعني أنك ستكونين متيّقظة طوال الوقت لكنك 	 
لن تشعري بأي شيء في منطقة عنق الرحم أو الرحم. مع العلم بأن التخدير الموضعي قد يكون مؤلًما.

يتوقف اختيار نوع العملية على عمر الحمل:
بالنسبة للحمل الذي وصل 14 أسبوًعا )تجريف الرحم بالتخلية( – يتّم فيها توسيع )تمديد( عنق الرحم 	 

وتفريــــغ محتويات الرحم بالشفط البسيط باستخدام أداة تشبه الملعقة تسّمى مجرفة للتحقق من خلّو 
 الرحم. تستغرق العملية بضع دقائق، ولكن يتعّين عليك بعدها أخذ قسط من الراحة واستعادة عافيتك 

لبضع ساعات.
بالنسبة للحمل الذي تجاوز 14 أسبوًعا )التوسيع والتفريــــغ( – يتّم توسيع عنق الرحم واستخدام األدوات 	 

لتفريــــغ محتويات الرحم. أّما في حاالت الحمل التي تجاوزت 16 أسبوًعا، فقد تحتاجين إلى حضور مواعيد طبية 
على مدار أسبوعين ألن عنق الرحم يحتاج إلى تمديد أكثر. وعليِك أن تمكثي في مكان قريب بجوار العيادة.

ب لولًبا داخل الرحم )IUD(. وهو جهاز لمنع الحمل على المدى الطويل، يمكن 
ّ
كما أن بعض العيادات قد ترك

 من تركيبه الحًقا. إذا كنِت ستخضعين 
ً
إزالته الحًقا. سيكون تركيب اللولب خالل هذه العملية أسهل وأقّل تكلفة

لهذه العملية بسبب حمل غير مخطط له، فتحّدثي إلى القائمين على العيادة عند تحديد موعدك حول إمكانية 
إجراء هذا الخيار.

ي ة معلومات عن إجراء ط�ب ن�ش
ي يونيو/حزيران 2020

تم الن�ش �ف

اإلجهاض الجرايحي

ما هي العالمات التي تدل 
على الخطر؟

اطلبي الدعم الطبي إذا شعرِت 
بأٍي مما يلي:

 الحّمى )درجة حرارة أعلى من 
38 درجة(

إفرازات مهبلية

انبعاث روائح كريــهة من المهبل

فقدان كميات كبيرة من الدم

تشّنجات في منطقة البطن

يمكن طلب الدعم من الجهة 
جري عملية اإلجهاض، 

ُ
التي ت

أو من طبيبك العام أو من قسم 
الطوارئ في المستشفى المحلي



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��

ا؟
ً
ع أن يحدث الحق

ّ
ما المتوق

نات 
ّ
قد تشعرين بتشّنجات طفيفة ونزيف خفيف بعد العملية. وقد تشعرين ببعض »الغثيان الصباحي« وألم في الثدي عند لمسه. يمكنك استخدام مسك

األلم من أجل السيطرة على األلم الناتج عن التشّنجات.
تصيب العدوى 2 بالمائة من الحاالت. وللتقليل من خطر إصابتك بالعدوى، تناولي أي نوع من المضادات الحيوية التي تصفها العيادة لك حسب التعليمات. 

خالل أسبوعين بعد اإلجهاض، يتعّين عليك أيًضا:
عدم إيالج أي شيء في المهبل. وهذا يعني االمتناع عن العالقة الجنسية وعدم استخدام السّدادات الصحّية	 
تجّنبي االستحمام أو السباحة )وال بأس باالغتسال الخفيف(	 
تجّنبي ممارسة التمارين الرياضية المكّثفة والمجهدة	 

عليك بإجراء فحص طبي بعد أسبوعين من إجراء العملية. يمكنك إجراء هذا الفحص عند الجهة التي أجرت العملية أو عند طبيبك العام.

ما هي أنواع الدعم المتاحة؟
من المهم أن تفكري في نوع الدعم الذي قد تحتاجينه؛ إذ يمكن لإلجهاض أن يكون مرهًقا ومزعًجا، خاصة إذا كان بسبب مضاعفات الحمل. فكري فيمن 

 يمكنه دعمك خالل هذا الوقت وفكري في أخذ إجازة من العمل أو المدرسة.  

فكري في التحدث إلى طبيبك العام بشأن اإلحالة إلى مرشد نفسي أو يمكنك االتصال بخطوط الدعم التالية:
تنظيم األسرة في نيو ساوث ويلز 886 658 1300 	 
إرشاد نفسي لحاالت الحمل في أستراليا: 732 737 1300	 

أين يمكنني معرفة المزيد؟
 	childrenbychoice.org.au :اإلجهاض الجراحي - Children by Choice
 	mariestopes.org.au :اإلجهاض الجراحي - Marie Stopes Australia

اإلجهاض الجرايحي

https://www.childrenbychoice.org.au/foryou/abortion/surgicalabortion
https://www.mariestopes.org.au/abortion/surgical-abortion/

