معلومات عن خدمات اإلجهاض
•

الخطوات األولى :مع من يجب الت ّ
حدث  ،وإلى أين الذهاب وماذا عن القانون.

•

ماذا سيحدث في عيادة التقييم؟

•

أنواع اإلجهاض الدوائي املختلفة

•

اإلجهاض الجراحي

•

ما هي مخاطر اإلجهاض؟

•

ماذا سيحدث بعد اإلجهاض؟

•

الدعم بعد اإلجهاض

•

ماذا يحدث ألنسجة الحمل بعد اإلجهاض؟

•

معلومة اضافية

•

بيانات اتصال مفيدة ومعلومات إضافية

الخطوات األولى :مع من يجب الت ّ
حدث  ،وإلى أين الذهاب وماذا عن القانون.
ماذا أفعل إذا كنت أعتقد أنني حامل؟
يجب عليك القيام باختبار الحمل .يمكنك شراء اختبار الحمل في أي صيدلية أو سوبر ماركت  ،وإجراء االختبار في املنزل بمفردك .يمكنك أي ً
ضا الذهاب إلى جراحة
طبيبك العام أو أي عيادة للصحة الجنسية (سانديفورد  )Sandyfordإلجراء اختبار حمل مجانا
ً
يشمل اختبار الحمل استخدام عينة بول  ،وتكون عينة الصباح الباكر أكثر دقة .يمكن الختبارات الحمل الحديثة أن تبين ما إذا كنت حامال لدى تأخر الدورة
الشهرية بأسبوع واحد.
مع من يمكنني التحدث عن حملي؟
تختار العديد من النساء اللواتي يقعن حامال بشكل غير مخطط له التحدث مع األصدقاء أو العائلة أو شريك الحياة بشأن الحمل وما يجب القيام به بعد ذلك .قد
تعرفين على الفور أنك ال ترغبين في استمرار الحمل  ،ولكن ً
غالبا ما يشعر الناس بالريبة أو االرتباك في البداية .وقد يكون من املفيد التحدث عن مشاعرك مع
شخص آخر ليس لديه أي عالقة مباشرة بحالتك.
يمكنك التحدث مع طبيبك الخاص أو مع أحد املوظفين لدى مصلحة سانديفورد  Sandyfordلخدمات الصحة الجنسية .يمكنك تحديد موعد للتحدث مع
ممرضة\ممرض حول الخيارات املتوفرة على الرقم 0141 211 8620
ما هو قانون اإلجهاض؟
أسبوعا من الحمل  ،بشرط استيفاء معايير معينةّ .
ً
إن اإلجهاض متاح في غالسكو الكبرى وكاليد إلى غاية 18
إن اإلجهاض في اململكة املتحدة متاح إلى غاية 24
ً
أسبوعا من الحمل .حيث سيتحتم عليناحالتك إلى الخدمة البريطانية االستشارية للحمل ) (BPASفي األسبوع الـ  18وما فوق.
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كتابيا على أن املض ي ً
تتم جميع عمليات اإلجهاض في اململكة املتحدة بموجب قانون اإلجهاض .يجب أن يتفق طبيبان ً
قدما في القيام باإلجهاض من شأنه أن يتسبب
في ضرر أقل للصحة البدنية أو العقلية للمرأة (أو ألطفالها الحاليين) مما يكون عليه األمر في حالة االستمرار في الحمل .يرى معظم األطباء أنه من املحتمل أن يكون
القلق الناتج عن االستمرار في الحمل غير املرغوب فيه ضارا .ومع ذلك  ،قد يختار بعض األطباء عدم املشاركة في خدمات اإلجهاض واإلحاالت  ،وفي هذه الحالة
يجب عليهم إحالتك إلى طبيب أو مصلحة أخرى  ،تكون قادرة على مساعدتك.
ماذا يجب أن أقوم به إذا كنت أريد القيام بإجهاض؟
إذا كنت ترغبين في إجراء اإلجهاض  ،أو التحدث عن خياراتك الخاصة بالحمل بمزيد من التفاصيل  ،فستحتاجين إلى الذهاب إلى عيادة تقييم اإلجهاض .يمكن
لطبيبك أو ملمرضتك  ،أو أي عضو من موظفي سانديفورد إحالتك إلى هذه العيادات وسيتم إخبارك عن تاريخ ووقت املوعد.
يمكنك ً
أيضا تحديد موعدك الخاص في عيادة تقييم اإلجهاض بنفسك .يمكنك القيام بذلك عن طريق االتصال بمصلحة اإلحاالت وتقييم إنهاء الحمل )(TOPAR
على الرقم الخاص باملواعيد 0141 211 8620
تكون مواعيد التقييم متاحة في غضون  5أيام عمل على األكثر .ستقوم عيادة تقييم اإلجهاض بمعالجة جميع الوثائق الستيفاء قانون اإلجهاض.
هل يلزم ّ
علي دفع ثمن اإلجهاض؟
ال  ،لن يلزم عليك دفع تكاليف سواء عيادة تقييم اإلجهاض أو إجراء اإلجهاض  ،بشرط أن يحق لك الحصول على رعاية مصلحة الصحة الوطنية أن أيتش أس في
اململكة املتحدة.

ماذا سيحدث في عيادة التقييم؟
أين سأذهب لعيادة تقييم اإلجهاض؟
توجد عيادات تقييم اإلجهاض في سانديفورد وفي بعض عيادات املرض ى الخارجيين في املستشفيات املحلية.
من سأرى في العيادة؟
عندما تذهبين إلى عيادة تقييم اإلجهاض  ،سيقوم أحد موظفي املكتب بتسجيل حضورك  ،ثم ستجرين مناقشة مع طبيب أو ممرضة أو كليهما.
وضعك والتعبير عن
يتم تدريب موظفينا بشكل خاص للعمل في خدمة اإلجهاض  ،وسوف يكونون على دراية بوضعك واحتياجاتك .ستتمكنين من مناقشة
ِ
مشاعرك اتجاه الحمل.
سنشرح لك خيارات الحمل ونعطيك معلومات مفصلة عن اإلجهاض .إذا قررت القيام باإلجهاض  ،فسوف ن ّ
حدد لك تاريخ اإلجهاض .إذا كنت غير متأكدة مما
يجب أن تفعليه  ،فسيكون لديك بعض الوقت للتفكير في قرارك  ،وسنقدم لك م ً
وعدا للعودة .يمكنك ً
أيضا تحديد موعد للتحدث مع مستشار متخصص إذا كنت
ترغبين في ذلك.
ماذا سيحدث في العيادة؟
املوجات فوق الصوتية
سيخضع كل من يحضر عيادة تقييم اإلجهاض لفحص باملوجات فوق الصوتية .سيتم التأكد بذلك من عدد أسابيع حملك  ،ويتم التحقق من أن الحمل لن يؤدي
إلى سقوط الجنين (فشل الحمل) أو إلى حمل أنبوبي (خارج الرحم).
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سنطلب منك الحضور وأن تكون مثانك ممتلئة بشكل مريح للمساعدة في الفحص .معظم عمليات الفحص عبارة عن فحوصات بطنية (مستوى البطن)  ،ولكن
إذا كان الحمل في مرحلة مبكرة ً
جدا  ،فستحتاجين إلى فحص عبر املهبل (داخلي) .ولن يقوم الشخص الذي يقوم باملسح بعرض صورة املسح عليك بشكل روتيني.
إذا كنت ترغبين في رؤية الفحص  ،يرجى إخبار املوظف.
فحص الصحة الجنسية
سوف نقدم لكل شخص يحضر عيادة تقييم اإلجهاض فحص للصحة الجنسية للتحقق من عدم وجود عدوى قد تؤدي إلى مضاعفات بعد اإلجهاض.
سنطلب منك أخذ عينة من املهبل السفلي باستعمال عود قطني والذي سنختبر مرض الكالميديا والسيالن من خالله .يشمل فحص الصحة الجنسية الكامل
ً
أيضا اختبار الدم لفيروس نقص املناعة البشرية والزهري  ،كما سيعرض عليك هذا الفحص إلى جانب اختبارات الدم األخرى.
تحاليل الدم
سيتم القيام بتحاليل الدم عند حضورك العيادة .وذلك للتحقق من تعداد الدم للتأكد من أنك لست مصابة بفقر الدم والتأكد من فصيلة دمك.
إذا كنت من فصيلة دم ذات عامل ريسوس سلبي فقد تحتاجي إلى حقنة تسمى مضاد D -في يوم اإلجهاض .وذلك ملنع حدوث أي مضاعفات في فصيلة الدم في أي
حمل مستقبلي.
إذا قررت القيام بفحص كامل للصحة الجنسية  ،فيمكن إجراء اختبار فيروس نقص املناعة البشرية والزهري من نفس عينة الدم.
املو افقة
إذا قررت أنك تريدين القيام باإلجهاض  ،فسوف نطلب منك التوقيع على نموذج املوافقة  ،مع إعطاء إذن كتابي باإلجهاض .يؤكد هذا النموذج على رغبتك في
إجراء اإلجهاض  ،ويذكر أنه قد تم إعطاؤك معلومات حول خياراتك ومخاطر اإلجراء.
من املهم أن تستفسري عن أي ش يء إذا كنت غير متأكدة من أي من املعلومات التي حصلت عليها.
خيارات اإلجهاض
ً
أسبوعا من الحمل في غالسكو الكبرى وكاليد .يعتمد نوع اإلجهاض على عدد أسابيع الحمل.
يمكنك إجراء اإلجهاض إلى غاية 18

أنواع اإلجهاض الدو ائي املختلفة
ً
أسبوعا من الحمل
اإلجهاض الدو ائي (األقراص)  -حتى 18
يشمل اإلجهاض الدوائي مجموعتين من األقراص التي صممت لتؤدي إلى بدء النزيف وتمرير الحمل  ،على غرار شخص يعاني من سقوط الحمل.
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ً
مناسبا إذا كان أي مما يلي ينطبق عليك:
يتطلب اإلجهاض الدوائي موعدين إضافيين  ،بفارق يومين .قد ال يكون هذا العالج
•

ضغط دم مرتفع

•

كولسترول مرتفع

•

عالج طويل األمد بالستيروئيدات القشرية
تناول العالج املضاد للتخثر

•

سنعطيك الدواء األول (ميفيبريستون) عند موعد عالج اإلجهاض األول .وهو قرص تبتلعينه ويمنع الهرمونات من التوجه إلى الحمل.
سنعطيك الدواء الثاني (ميسوبروستول) في املوعد الثاني .وهو مجموعة من  4أقراص تضعينها في املهبل .ستتسبب هذه األقراص في بدء النزيف وتمرير الحمل.
تأكدي من تناول وجبة اإلفطار قبل حضور مواعيدك .ال تترددي في إحضار شخص واحد من اختيارك معك.
ال يمكنك إحضار األطفال إلى مواعيد العالج الخاصة بك  ،لذلك إذا كان لديك أطفال  ،فستحتاجين إلى اتخاذ ترتيبات لرعاية األطفال.
ماذا سيحدث في موعدي األول لإلجهاض؟
•

ّ
سيقوم الطبيب أو املمرضة بالتأكد من تفاصيلك الطبية.

•

سنعطيك قرص واحد من امليفيبريستون البتالعه مع كوب من املاء .قد تشعرين بالغثيان قليال.

•

إذا تقيأت في غضون ساعة واحدة من تناول القرص  ،فستحتاجين إلى العودة إلى الجناح أو العيادة ألخذ قرص آخر.

•

من فضلك ال تشربي أي كحول أو دخان .إذا كنت ال تستطيعين التوقف عن التدخين  ،حاولي أن تدخني أقل في هذه األيام.

ماذا سيحدث بين زيار اتي؟
•

قبل حضور موعدك الثاني  ،قد يكون لديك نزيف خفيف وقد تعاني من آالم تشبه آالم دورات الحيض .في معظم الحاالت  ،تكون هذه األعراض
طفيفة فقط وال داعي للقلق.

•

من فضلك ال تستخدمي السدادات القطنية.

•

هناك احتمال ضئيل بأن يصبح النزيف أغزر وقد تشعرين بألم أشد .من املمكن أن تمرري الحمل في هذه املرحلة ولكنه أمر مستبعد ً
جدا .يرجى
االتصال بالقسم أو العيادة للحصول على الدعم واملشورة  ،إذا كنت قلقة في أي وقت من األوقات و سنعطيك رقم هاتف مباشر ملمرضة\ممرض
أمراض النساء أو العيادة .إذا شعرت أنت أو املوظفين بالقلق  ،فسيكون من املمكن لك العودة للتقييم.

•

يمكنك استخدام مسكنات األلم البسيطة مثل الباراسيتامول إذا كنت تعانين من تقلصات أو من ألم .بعد موعد العالج األول  ،سنطلب منك
العودة إلى الجناح بعد يومين.

ً
من املهم ً
جدا أن تحترمي هذا املوعد  ،حتى إذا كنت تعتقدين أنك لست حامال اآلن
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ماذا سيحدث في موعدي الثاني؟

•

حتى تكون إقامتك أكثر راحة  ،ال تترددي في إحضار مايمكنك للقراءة  ،وش يء لألكل والشرب  ،وموسيقى لالستماع إليها .يجب عليك ً
أيضا إحضار منامة
أو لباس نوم للرتداء.

•

سيتم إدخالك إلى الجناح .من املتوقع أنك ستبقين مابين  6و  8ساعات .وقد تحتاجي في بعض األحيان إلى البقاء لفترة أطول ً
(نادرا ما يكون ذلك مابين
ً
عشية وضحاها)  ،خاصة إذا كنت حامال ألكثر من  9أسابيع  ،أو لديك مضاعفات.

•

سوف تسألك املمرضة عن أي ألم أو نزيف قد تكوني قد عانيت منه في اليومين املاضيين .إذا كان لديك أعراض أخرى  ،يرجى ذكرها.

•

سنعطيك  4أقراص صغيرة لتضعيها في املهبل (يستطيع ألحد املوظفين القيام بذلك نيابة عنك إذا كنت تفضلين ذلك) .ستساعد هذه األقراص جسمك
على تمريرالحمل .ستشرعين في النزيف وفي الشعور بآالم تشبه آالم دورة الحيض .تختلف النساء في رد فعلهن اتجاه هذا العالج .تعاني بعض النساء من
نزيف شديد وألم  ،بينما تعاني أخريات من نزيف وآالم طفيفين .تكون معظم النساء في الوسط.
ً
من املحتمل أن يسقط الحمل بجلطات دموية  ،ومن املحتمل أن يكون الحمل قابال للتحديد  ،خاصة إذا كان الحمل في أسبوعه السابع أو أكثر .إذا
كنت ال ترغبين في رؤية ذلك فمن املهم عدم النظر إلى ما تمررين.

•

قد تكوني مصابة ً
أيضا باإلسهال وقد تشعرين بالغثيان والصداع والدوخة والهبات الساخنة أو القشعريرة  .وال داعي عادة إلى القلق بشأن هذه األمور ،
ولكن يرجى ذكرها للممرضة التي تقوم برعايتك والتي ستساعدك على تخفيف األعراض.

•

نطلب منك استخدام وعاء التبول في كل مرة تستخدمين فيها املرحاض حتى تتمكن املمرضات من التحقق من ّ
أن الحمل قد نزل لدى استخدامك
للمرحاض .إذا كنت غير مرتاحة للذهاب إلى املرحاض بمفردك  ،فالرجاء أن تسألي ممرضة\ممرض من مساعدتك.

•

يرجى استخدام الفوط الصحية .ستقوم املمرضة بفحصها بحثا عن عالمات الحمل  ،قبل التخلص منها.
ً
عادة ماستخضعين لفحص مهبلي للتأكد من اكتمال اإلجهاض قبل العودة إلى املنزل .في بعض األحيان قد يكون من الضروري ترتيب فحص باملوجات
فوق الصوتية للتحقق من ذلك.

•

سوف نصف لك خيارين من مسكنات األلم في يوم اإلجهاض .تجد معظم النساء املسكنات على شكل أقراص كافية  ،ولكن في بعض األحيان تكون هناك
حاجة إلى مسكنات أقوى .سنعطيك اثنين من املضادات الحيوية يوم اإلجهاض لتقليل فرصة اإلصابة بأي مشاكل عدوى بعد ذلك .هناك أنواع مختلفة
ً
من اإلجهاض الدوائي ،وهو أمر يعتمد على عدد األسابيع التي تكوني فيها حامال في وقت اإلجهاض.

•

•

اإلجهاض الدو ائي املبكر
هو إجهاض خاص بالنساء اللواتي تقل أعمارهن عن  9أسابيع .عادة ما نقدم لك خيار اإلجهاض الدوائي النهاري أو اإلجهاض الدوائي املبكر في املنزل)(EMAH
( )iاإلجهاض الدو ائي النهاري
في اليوم الثاني من العالج  ،سنقوم باستقبالك في الجناح ملدة  8 - 6ساعات .ستقوم إحدى املمرضات بالعناية بك  ،وعادة ما يسقط الحمل أثناء وجودك في
الجناح .
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(  )iiاإلجهاض الدو ائي املبكرفي املنزل)(EMAH
سيتم إعطاؤك أول قرص دوائي (ميفيبريستون) في العيادة .سيتم إعطاؤك مجموعة من األدوية ألخذها إلى املنزل .يحتوي ذلك على األقراص املهبلية التي ستدخلينها
في املنزل بعد يومين .سيتم تزويدك بمسكنات تتناولينها في املنزل .ستعانين من نزيف حاد وسيسقط الحمل في املنزل  ،عادة بعد بضع ساعات من تناول األقراص
املهبلية.
حتى يكون اإلجهاض الدوائي املبكر في املنزل مناسبا لك  ،ستحتاجين إلى تلبية معايير معينة:
•

أن تكوني في الـ  16من عمرك أو أكثر

•

أن تكوني في صحة جيدة بشكل عام  ،دون أن تكوني قد عانيت من مشاكل كبيرة في الحمل السابق
ً
شخصا معك في املنزل طوال اليوم
أن يكون هناك

•

أن يكون لديك هاتف
أن تكون وسائل النقل متاحة لك حتى تتمكني من العودة إلى املستشفى إذا كانت لديك انشغاالت

•

القدرة على التحدث وقراءة اللغة اإلنجليزية بشكل جيد
أن تكوني على بعد 30دقيقة من مستشفى يحتوي على مصلحة استعجاالت

•

أن يكون من املمكن لك إعطاء رقم اتصال للمتابعة

•

أن توافقي على إجراء اختبار بعد  3أسابيع للمتابعة

•
•
•

إذا اخترت اإلجهاض الدوائي املبكر في املنزل  ،فسنعطيك رقم هاتف مباشر حتى تتمكني من االتصال للحصول على املشورة إذا كنت ترغبين في ذلك .عليك أن
تستخدمي فوط صحية للنزيف  ،ويمكنك التخلص منها كما تفعلين أثناء الحيض .سنقدم لك املشورة عن كيفية التأكد من نجاح اإلجهاض .عادة ما يكون ذلك
ً
نوعا ً
خاصا من اختبار الحمل  ،والذي تقومين به في املنزل بعد  3أسابيع
وقد نطلب منك في بعض األحيان العودة إلجراء مسح باملوجات فوق الصوتية.
اإلجهاض الدو ائي املتأخر
نقدمه للنساء اللواتي هن حامل في األسبوع الـ  .18-9حيث ال يمكننا تقديم العالج املنزلي لهن وسوف تكونين بحاجة إلى البقاء في املستشفى خالل ذلك اليوم .تحتاج
معظم النساء إلى البقاء ملدة تصل  8ساعات  ،ولكن في بعض األحيان ستحتاجين إلى البقاء إلى غاية املساء أو ً ،
نادرا  ،طوال الليل.
ً
عندما تكوني حامال أكثر من  9أسابيع  ،من املرجح أن يكون اإلجهاض أكثر أملا  ،وسيكون النزيف أكثر غزارة .ستقوم املمرضة التي تعتني بك بتقييم حالتك بعد 3
ساعات .قد تحتاج بعض النساء آنذاك إلى تناول املزيد من األدوية على شكل أقراص .سنعطيك هذه األقراص كل  3ساعات حتى تنجحي في إسقاط الحمل
بمجرد انتهاء الحمل  ،سنعطيك حقنة لجعل الرحم ينقبض ونقلل من خطر النزيف الشديد.
كم من الوقت سوف أنزف بعد اإلجراء؟
تنزف معظم النساء ملدة  10-7أيام بعد اإلجهاض  ،حيث يكون النزيف شديد في األيام األولى  ،ويصبح أخف بعد ذلك .تنزف بعض النساء لفترة أطول  ،ويستمر
النزيف إلى غاية الحيض األول بعد اإلجهاض.
ال يجب استخدام السدادات القطنية بعد اإلجهاض .حيث يساعد ذلك على منع حدوث التهاب .يمكنك استخدام السدادات مرة أخرى عندما يبدأ حيضك التالي.
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املشيمة (الخالص)
عادة ما يمر النسيج املشيمي (الخالص) في نفس وقت مرور الحمل  ،أو بعد ذلك بوقت قصير .في بعض األحيان ال تخرج املشيمة (أقل من امرأة واحدة في الـ )20
بعد الوالدة  ،وسوف تحتاجين إلى الذهاب إلى املسرح إلجراء عملية صغيرة إلزالة أغشية الخالص.
اإلجهاض الجراحي
ً
أسبوعا
اإلجهاض الجراحي (العملية)  -حامل من  7إلى 12
قد تقرري القيام بإجراء اإلجهاض الجراحي .هذه عملية قصيرة يتم القيام بها تحت التخدير العام .وهذا يعني أنك ستكونين نائمة أثناء العملية.
زيارة ما قبل التقييم
إذا اخترت اإلجهاض الجراحي  ،فستحتاجين إلى موعد مسبق للتقييم .وهو فحص روتيني للتأكد من أنك في صحة جيدة بما يكفي إلجراء العملية الجراحية في النهار.
خالل هذا املوعد  ،سيتحقق فريق العمل من صحتك العامة وطولك ووزنك وضغط دمك .في بعض األحيان  ،ستحتاجين إلى اختبارات أخرى مثل األشعة السينية
أو تخطيط القلب (تتبع القلب) .قد يتم إجراء فحص ما قبل التقييم في نفس يوم موعد عيادة اإلجهاض  ،أو قد تحتاجي إلى زيارة منفصلة.
سنخبرك ً
أيضا عن الوقت الذي ستحتاجين فيه التوقف عن األكل في يوم العملية .وهذا يعني أنه لن تأكلي أو تشربي ابتداء من هذا الوقت حتى إجراء العملية.
اإلستقبال للجراحة النهارية
سنخبرك عن تاريخ ووقت ومكان الجراحة اليومية عندما تذهبين إلى عيادة تقييم اإلجهاض .ومن املهم أن تصلي إلى قسم الجراحة النهاري في الوقت الصحيح .فقد
يتم إلغاء عمليتك إذا تأخرت .عندما تصلين إلى قسم الجراحة النهارية سوف نتحقق من التفاصيل الخاصة بك .سندخلك في القسم قبل بضع ساعات من إجراء
العملية.
بمجرد دخولك  ،سيتحقق الطبيب أو املمرضة من رغبتك في إجراء اإلجهاض .سنعطيك حبتين صغيرتين في فمك .تعمل هذه األقراص على تليين عنق الرحم ،
وتقليل خطر حدوث أي ضرر في الرحم أو عنق الرحم أثناء العملية .نعطيك عادة هذه األقراص ساعتين إلى  3ساعات قبل إجراء العملية .قد تشعرين ببعض
التقلصات بعد تناول األقراص.
سيكون من املمكن لشخص ما نقلك إلى وحدة الجراحة النهارية  ،لكنه لن يتمكن من البقاء معك بعد الدخول.
ماذا يحدث أثناء العملية؟
ستكونين تحت تأثير مخدر عام .وهذا يعني أنه سيتم إعطاؤك حقنة حتى تكوني نائمة وال تشعري بأي ش يء أثناء العملية.
خالل العملية يتم فتح عنق الرحم باستخدام أدوات التوسيع ويتم إزالة الحمل من الرحم باستخدام شفط خفيف من خالل أنبوب بالستيكي رقيق .تستغرق
ً
ً
العملية عادة  15-10دقائق .تتم العملية عادة من خالل املهبل  ،لذلك لن تتعرض ي إلى أي جروح أو غرز.
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ماذا سيحدث بعد عمليتي؟

بمجرد اكتمال العملية  ،سوف تستيقظين في غرفة االنعاش وسوف يعيدك أحد أعضاء فريق التمريض إلى الجناح.
هل سأشعربأي ألم؟
تعاني معظم النساء من ألم يشبه ألم الحيض لبضع ساعات بعد العملية .قد يستمر األلم لبضعة أيام لدى عدد قليل من النساء .ويمكنك استخدام مسكنات
األلم مثل الباراسيتامول أو األيبوبروفين لتخفيف األلم.
متى سأتمكن من األكل والشرب بعد العملية؟
شيئا لألكل والشرب ،بعد حوالي  45-30دقيقة .إذا كنت تشعرين بالغثيان أو إذا تقيأتّ ،
سنعطيك ً
فإن املمرضة التي تعتني بك قد تعطيك حقنة للمساعدة في
إيقاف ذلك.
كم من الوقت سوف أنزف بعد العملية؟
تنزف معظم النساء ملدة  10-7أيام بعد اإلجهاض  ،يكون النزيف في األيام األولى غزير ً
جدا  ،ويصبح أخف بعد ذلك .تنزف بعض النساء لفترة أطول  ،ويستمر
النزيف حتى أول حيض بعد ذلك.
ال يجب استخدام السدادات القطنية بعد اإلجهاض .حيث أن ذلك يساعد على منع العدوى .يمكنك استخدام السدادات مرة أخرى عندما تأتي دورة الحيض
التالية.
متى سأتمكن من العودة إلى املنزل؟
ً
ً
اعتمادا على الوقت الذي تتم فيه العملية في ذلك اليوم .وفي بعض األحيان  ،تحتاج بعض النساء إلى
يمكنك العودة عادة إلى املنزل في نهاية الصباح أو بعد الظهر
البقاء في املستشفى طوال الليل بعد هذه العملية .فيرجى االستعداد لذلك والقيام بأي ترتيبات ضرورية (مثل رعاية األطفال) قبل دخولك .و ً
نظرا ألنك أجريت عملية
جراحية تحت تأثير التخدير العام  ،فسيكون من الضروري لشخص بالغ مسؤول من اصطحابك إلى املنزل والبقاء معك طوال الليل.
ال يجب عليك:
•

قيادة سيارة

•

تشغيل اآلالت
شرب الكحول

•

التوقيع على أي وثائق مهمة ملدة الـ  24ساعة التالية

•

ما هي مخاطر اإلجهاض؟
ّ
ّ
يعد اإلجهاض أثناء الحمل إجر ًاء ً
آمنا وقليال ما تحدث فيه مضاعفات خطيرة .كلما كان اإلجهاض في وقت مبكر من الحمل كلما كان اإلجراء أكثر أمانا .يجب أن
يخبرك طبيبك أو املمرضة عن املخاطر واملضاعفات التي تتعلق بإجراء اإلجهاض املحدد املتاح لك.
إذا كانت لديك مخاوف بشأن املخاطر  ،فأخبري طبيبك أو املمرضة حتى يعطوك مزيدا من املعلومات.
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تشمل املخاطر وقت اإلجهاض ما يلي:
•

ً
أسبوعا
نزيف مهبلي مفرط ،وقد تحتاجي إلى نقل دم .بحيث يحدث ذلك فقط في حوالي  1من كل  1000عملية إجهاض عندما يكون الحمل أقل من 20
ولكنه يزيد إلى  4من كل  1000عملية إجهاض تتم بعد  20أسبو ًعا من الحمل.

•

يحدث تلف لعنق الرحم في ما ال يزيد عن  1في كل  100عملية إجهاض جراحي.

•

يحدث تلف في الرحم بين  1و  4في كل  1000عملية إجهاض جراحي.

•

يحدث تلف في الرحم في أقل من  1في كل  1000حالة إجهاض طبي يتم إجراؤه مابين  12و  24أسبوعا من الحمل.

في حالة حدوث مضاعفات  ،قد يلزم العالج  ،بما في ذلك الجراحة.
تشمل املخاطربعد اإلجهاض ما يلي:
تكونين أكثر عرضة للصابة في األسبوعين الذين يتبعان اإلجهاض مقارتة مع وقت اإلجراء نفسه.
•

يصاب ما يبلغ  1من كل  10نساء بالعدوى بعد اإلجهاض .سيتم القيام بفحص أساس ي للصحة الجنسية قبل اإلجهاض  ،للتأكد من عدم وجود عدوى
ً
مسبقا من شأنها أن تسبب مضاعفات .قد يتم إعطاؤك مضادات حيوية في يوم اإلجهاض.
موجودة

•

قد ال يتم تفريغ الرحم بالكامل من محتوياته وقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من العالج .ويحدث ذلك في أقل من  6من كل  100امرأة تقوم بإجهاض طبي
و  1إلى  2من كل  100امرأة تخضع للجهاض الجراحي .يمكن التحكم في ذلك باستخدام املزيد من املضادات الحيوية  ،ولكن في بعض األحيان قد تكون
هناك حاجة لعملية إلزالة أنسجة الحمل من الرحم (اليوتيروس).

ماذا يحدث بعد اإلجهاض؟
قد تنزفين ملدة  2إلى  3أسابيع بعد إنهاء الحمل .ومع ذلك  ،فإن بعض النساء ينزفن أقل من ذلك  ،في حين أن البعض اآلخر قد ينزف حتى دورة الحيض التالي .يجب
عدم استخدام السدادات القطنية بعد اإلجهاض لتقليل احتمال حدوث العدوى .يجب عليك استخدام الفوط الصحية .يمكنك استخدام السدادات مرة أخرى
عندما تأتي عادتك الشهرية التالية.
هل سيؤثر اإلجهاض على خصوبتي في املستقبل؟
إذا لم تواجهي مشاكال تتعلق باإلجهاض الخاص بك  ،فلن يؤثر ذلك على فرصك املستقبلية في الحمل مرة أخرى في املستقبل .ال يزيد اإلجهاض من خطر سقوط
الحمل أو الحمل خارج الرحم أو انخفاض املشيمة في حالة ما كنت حامل ّ
مرة أخرى .ومع ذلك  ،قفد تواجهي خطر أعلى بقليل لحدوث والدة مبكرة.
مو انع الحمل بعد اإلجهاض
ّ
من املهم ً
جدا أن تخططي ملنع الحمل بعد اإلجهاض  ،حتى تقللي من فرصة حدوث حمل آخر غير مخطط له .ستعود خصوبتك بسرعة كبيرة بعد اإلجهاض  ،لذا
فمن الضروري أن تبدأي في منع الحمل على الفور .سوف يناقش طبيبك أو املمرضة اختياراتك ملنع الحمل  ،وسيساعدانك على اختيار الطريقة األصح بالنسبة
لك.
تساعد طرق منع الحمل الطويلة املفعول  ،مثل الغرسة والوسائل التي توضع داخل الرحم  ،على تقليل فرصة حدوث إجهاض آخر  ،لذا يجدر التفكير في هذه
الخيارات بعناية.
عادة ما يتم تزويدك بالطريقة التي اخترتها في يوم اإلجهاض.
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هل أحتاج إلى موعد للمتابعة؟
سيتم إعطاؤك رقم هاتف الوحدة التي ذهبت إليها للقيام باإلجهاض .إذا أصبت بنزيف أو ألم مفرط في غضون  48ساعة من مغادرة الوحدة  ،فيجب عليك
االتصال باملمرضات هناك للحصول على املشورة .بعد ذلك  ،إذا شعرت بالقلق  ،فيجب عليك حضور عيادة سانديفورد أو الذهاب إلى طبيبك العام.

تشمل األعراض التي من شأنها أن تثير اإلنشغال :
•

األلم املستمر  ،الذي ال يستجيب ملسكنات األلم البسيطة
النزيف الذي تزيد غزارته بكثير مرة أخرى

•

استمرار في النزيف بعد  3أسابيع

•

درجة حرارة مرتفعة أو حمى

•

إفرازات مهبلية كريهة الرائحة

•

أعراض الحمل املستمرة  ،مثل الغثيان أو التهاب الثدي

•

كان يجب أن نوفر لك وسيلة من وسائل منع الحمل التي اخترتها يوم اإلجهاض .ومع ذلك  ،إذا لم يكن لديك طريقة ملنع الحمل  ،فمن الضروري أن تذهبي إلى عيادة
سانديفورد أو إلى طبيبك العام ملناقشة خياراتك  ،قبل البدء في ممارسة الجنس مرة أخرى.
قد تخضع بعض النساء لفحص باملوجات فوق الصوتية بعد أسبوعين من اإلجهاض .ويكون ذلك للتأكد من ّأن كل أنسجة الحمل قد تم تمريرها  ،وللتحقق من
ً
أنك لم تعودي حامال.
إذا تم نصحك بضرورة القيام بإجراء مسح ضوئي  ،فمن املهم ً
جدا الحضور.
ستحتاج النساء اللواتي اخترن اإلجهاض الدوائي املبكر في املنزل إلى إجراء نوع خاص من اختبار الحمل  ،بعد  3أسابيع من اإلجهاض.
من املهم ً
جدا أن تتذكري القيام بهذا االختبارللتأكد من نجاح اإلجهاض.
الدعم بعد اإلجهاض
بالنسبة ملعظم النساء  ،فإن قرار اإلجهاض ليس باألمر السهل .تتوقف طريقة رد فعلك على ظروف اإلجهاض وأسباب القيام به ومدى شعورك بالراحة تجاه
قرارك .قد تشعري باالرتياح أو الحزن  ،أو مزيج من كليهما .ستشعر معظم النساء بمجموعة من العواطف في وقت اتخاذ القرار وإجراء اإلجهاض.
غالبية النساء اللواتي يجهضن ليس لديهن مشاكل عاطفية طويلة األمد.
لن يسبب لك اإلجهاض مشاكل عاطفية أو نفسية في حد ذاتها  ،ولكن إذا كنت قد عانيت من مشاكل في الصحة العقلية في املاض ي  ،فقد تواجهي املزيد من املشاكل
بعد الحمل غير املخطط له .من املرجح أن تكون هذه املشاكل استمر ًارا للمشكالت التي واجهتها من قبل ويمكن أن تتكرر سواء اخترت اإلجهاض أو االستمرار في
الحمل.
تتوفر االستشارة املتخصصة بعد اإلجهاض من خالل سانديفورد.
يمكنك تحديد موعد في مكتب االستقبال  ،أو عن طريق االتصال بخدمة االستشارة والدعم على الرقم  0141 211 6700وطلب موعد االستشارة مابعد انهاء
الحمل .POTC
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إذا كنت قلقة بشأن التعامل مع هذا اإلجهاض  ،يمكن لطبيبك أو املمرضة ترتيب زيارة املرشد بعد اإلجهاض مباشرة.
إذا شعرت بأنه لديك مشاكل مستمرة بسبب إجهاض سابق  ،يمكنك تحديد موعد للتحدث مع املرشد بعد وقت قصير من اإلجهاض.
إذا شعرت أنه لديك مشاكل مستمرة بسبب إجهاض سابق  ،يمكنك تحديد موعد للتحدث مع املرشد  ،مهما كان اإلجهاض قد تم منذ فترة طويلة .

ماذا يحدث ألنسجة الحمل بعد اإلجهاض؟
سوف تتعامل مصلحة الصحة الوطنية األن أيتش أس لغالسكو الكبرى وكاليد باحترام مع أنسجة الحمل  ،بما يتماش ى مع املبادئ التوجيهية الوطنية للتخلص من
أنسجة الحمل بطريقة حساسة .سيتم وضع أنسجة الحمل في صندوق منفرد  ،وسيتم إرسالها إلى املشرحة في املستشفى .ثم يتم إرسالها إلى محرقة الجثث لحرق
جثث املوتى .لن يكون هناك بقايا حرق (رماد) من الحمل.
كنت ترغبين في اتخاذ الترتيبات الخاصة بك للتخلص من الحمل ،
سنطلب منك التوقيع على استمارة املوافقة  ،التي تمنحنا اإلذن بحرق أنسجة الحمل .إذا ِ
فتحدثي مع الطبيب أو املمرضة في العيادة بشأن الخيارات.

معلومات اضافية
السرية وتبادل املعلومات
سنتعامل مع معلوماتك بسرية في جميع األوقات  ،وال ُيسمح إال للعمال املشاركين في رعايتك بالوصول إلى سجالتك .سيتم تسجيل حضورك في عيادة تقييم
اإلجهاض وأي حضور الحق للعالج واالختبارات في سجالتك .السجالت املستخدمة هي سجالت ساديفورد وسجالت املستشفيات.
سنكتب رسالة لطبيبك العام  ،نوفر فيها معلومات حول حضورك للجهاض .من املهم أن يعرف طبيبك العام عن عالجك  ،وما إذا كانت هناك أي مشاكل بعد
ذلك.
حماية البيانات وضمان الخصوصية
ُ
تستخدم املعلومات املتعلقة بعالجك إلعداد إحصاءات عن املرض ى الذين يخضعون لعمليات إجهاض في اسكتلندا .هذه اإلحصائيات ضرورية ملراقبة تقديم
الخدمات والتأكد من أن ذلك يمكن أن يساعد في تحسين الخدمات املتاحة للمرض ى في املستقبل.
للقيام بذلك  ،يتم توفير البيانات بسرية تامة لقسم خدمات املعلومات في مصلحة الصحة الوطنية األن أيتش أس اسكتلندا (املعروف ً
أيضا باسم وكالة الخدمات
املشتركة) ؛ يتم إرسال ذلك بشكل آمن عبر مكتب رئيسة الخدمات الطبية  ،دون أن تراه رئيسة الخدمات الطبية أو طاقمها.
تتم مشاركة هذه املعلومات ً
وفقا ملتطلبات قانون اإلجهاض لعام  1967ولوائح اإلجهاض (اسكتلندا) لعام  .1991تتم معالجة جميع البيانات الشخصية وتخزينها
بشكل آمن ً
وفقا لالئحة العامة لحماية البيانات وجميع قوانين حماية البيانات األخرى ذات الصلة .ال يتم ً
أبدا مشاركة البيانات الشخصية املتعلقة بعالجك
باإلجهاض مع أي منظمة أخرى.
ماذا لو كان عمري أقل من ً 16
عاما؟
ً
مؤهال ً
يمكن ألي شاب  ،بغض النظر عن عمره  ،أن يعطي موافقة صالحة للعالج الطبي شريطة أن يكون
قانونا ؛ أي أن يكون لديه القدرة على فهم نصيحة
أخصائي الصحة ومخاطر وفوائد ما يتم تقديمه .سيعمل طبيبك أو املمرضة معك لتقييم فهمك للموقف.
يتم تشجيع جميع النساء تحت سن  16سنة على إشراك والديهن أو األوصياء عليهن أو شخص بالغ آخر يقدم الدعم لهن .إذا اخترت عدم القيام بذلك  ،فال يزال
بإمكان األطباء أن يقدموا لك اإلجهاض إذا كانوا واثقين من أنه يمكنك إعطاء موافقة صالحة و ّأن ذلك في صالحك.
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لديك الحق في السرية مثل أي شخص آخر .ومع ذلك  ،إذا اشتبه طبيبك أو ممرضتك في خطر تعرضك لسوء املعاملة أو األذى  ،فيجب عليهم إشراك الخدمات
االجتماعية في ذلك .وإنهم سيحاولون ً
دائما مناقشة مخاوفهم معك  ،قبل إشراك خدمات أخرى.
العنف القائم على نوع الجندر
سيعاني ما بين  1من كل  3و  1من كل  5نساء من االعتداء العاطفي  ،الجسدي و  /أو الجنس ي من شريك حياة حالي أو سابق .تشير األبحاث إلى أن امرأة واحدة من
بين كل  3نساء تسعى إلى اإلجهاض ،ربما أنها تكون قد تعرضت للعنف من قبل شريك حياة حالي أو سابق.
إذا كنت ً
حاليا في عالقة عنيفة ،أو كنت قد تعرضت للساءة في املاض ي  ،فاتصلي بخط املساعدة الوطني للعنف املنزلي على الرقم  24( 0800 027 1234ساعة) ،
للحصول على معلومات حول خدمات الدعم في منطقتك .املكاملات إلى هذا الرقم مجانية وال يمكن تتبعها في فاتورة هاتفك.
اإلجهاض في األسبوع 24-18
ً
ً
أسبوعا أو أكثر ،
كنت حامال 18
اإلجهاض غير متوفر في مصلحة الصحة الوطنية األن أيتش أس لغالسكو الكبرى وكاليد في األسبوع الثامن عشر  18وما فوق .إذا ِ
ً
فستحتاجين إلى اإلحالة إلى الخدمة االستشارية البريطانية للحمل ) ،(BPASوستجريين عادة استشارة مع مرشد في غالسكو  ،والذي سينظم لك بعد ذلك اجراءات
الذهاب إلى خدمة اإلجهاض املتخصصة في إنجلترا .وهذا يعني ّأنك ستكونين بعيدة عن املنزل ملدة قد تبلغ يومين.
ستفي مصلحة الصحة الوطنية األن أيتش أس لغالسكو الكبرى وكاليد بتكلفة العالج والسفر واإلقامة الالزم ،شريطة أن تكوني مؤهلة للحصول على رعاية
مصلحة الصحة الوطنية األن أيتش أس لغالسكو الكبرى وكاليد ،
ماذا سيحدث إذا لم أستطع التحدث باللغة اإلنجليزية بشكل جيد؟
من املهم ً
جدا أن تكوني قادرة على فهم جميع املعلومات التي تتلقينها .من املهم بالقدر نفسه أن تكوني قادرة على أن تشرحي للطبيب أو املمرضة موقفك ومشاعرك
بشأن قرارك بوضوح .إذا كنت ال تستطيعين التحدث باللغة اإلنجليزية بشكل جيد وبما فيه الكفاية  ،فسوف نقوم بترتيب حضور مترجم مدرب خالل موعد
فحصك وعالجك .سيتعامل هذا املترجم مع جميع معلوماتك بسرية.
ً
صديقا أو ً
فردا من العائلة لك .ومع ذلك  ،فإنه من املمكن لك إحضار شخص ما للحصول على الدعم إذا كنت ترغبين في ذلك.
ليس من املقبول أن يترجم
ماذا لو لم أكن راضية عن الخدمة التي تلقيتها؟
ّ
إذا كنت تشعرين بعدم الرضا عن أي جانب من جوانب رعايتك  ،فيرجى إخبار املوظف الذي يقوم برعايتك  .وهذا يعني أنه من املمكن لدينا أن نحاول حل أي
مخاوف تكون لديك مباشرة وبسرعة .إذا كنت ال تشعرين بالقدرة أو الراحة للقيام بذلك  ،يمكنك أن تطلبي التحدث إلى عضو آخر من املوظفين .إذا كنت
تشعرين أنه لم يتم التعامل مع انشغاالتك ،فيمكنك تقديم شكوى رسمية.
ماذا لو كنت أرغب في تقديم شكوى؟
إذا لم نتمكني من مواجهة انشغاالتك  ،أو إذا كنت ترغبين في تقديم شكوى رسمية  ،فيمكنك الحصول على مزيد من املعلومات من قسم شكاوي مصلحة الصحة
ً
خطيا ويكون ّ
عادة ما يطلبون منك تقديم شكواك ّ
الرد منا في غضون فترة زمنية متفق عليها.
الوطنية األن أيتش أس لغالسكو الكبرى وكاليد و
الهاتف( 0141 201 4500 :للشكاوي فقط) البريد اإللكترونيcustomers@ggc.scot.nhs.uk :
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بيانات اتصال مفيدة ومعلومات إضافية

املواعيد واالستشارات لدى مصلحة اإلحاالت وتقييم إنهاء الحمل  \ TOPARتوبار 0141 211 8620
خدمات سانديفورد لالستشارات والدعم 0141 211 6700
خدمات سانديفورد للصحة الجنسية واملعلومات 0141 211 8130
إذا كنت ترغبين في إلغاء موعد اإلجهاض  ،يرجى االتصال ب
ً
ً
مساء 0141 211 8620
صباحا إلى 4.30
مصلحة انهاء الحمل واإلحاالت \توبار ،من االثنين إلى الجمعة  ،من 8:30
ً
أسبوعا من الحمل ،اتصل على 03457 30 40 30
للحصول على معلومات ومواعيد اإلجهاض مابعد 18
www.bpas.org
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