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ائي املبكر   � املن�� اإلجهاض الدو

ائي املبكر لـ  ةمناسب يل�ي ت�و� •  يجب عليك  EMAH  � املن�� اإلجهاض الدو

 �� املن�ل  ھتوقعيمكن ما •

 �عد العالج ما  •

 اإلجهاض  عالج نجاحمن د  تأكال •

 بنا ل�حصول ع�� املشورة �� الظروف التالية  �اتص� •

 تصال بيانات اال •

 

ائي املبكر لـ  ةمناسب يل�ي تكو�  يجب عليك  EMAH  � املن��  اإلجهاض الدو

 من الذهاب إ��  �جموعة الثاع�� تناول ا  ةهذا �ع�ي أنك قادر  و �املن�� اإلجهاض الدوائي املبكر  تلقد إخ�� 
ً
نية من األدو�ة �� من�لك ، بدال

 .املستشفى ل�حصول ع�� الدواء الثا�ي

 أو أك�� من عمرك   16 � الـي ��و�تأن  •

 هاّمة دون أي مشا�ل حمل سابقة و��حة جيدة ي ��  أن ت�و� •

 ما �� املن�ل طوال اليوم الثا�ي من العالج  أن ي�ون معك �خص •

 يك ا�شغاالتدلسائل النقل بحيث يمكنك الذهاب إ�� العيادة / املستشفى إذا �ان يمكنك الوصول إ�� و  -أن ي�ون لديك هاتف  •

 است�جاالتقسم    ھ فيمستشفى دقيقة من  30 ي ع�� �عد أن ت�و� •

 أسابيع 9ا�حمل أقل من  أن ي�ون  •

تتفقون  املمرضة بالتفصيل عن أدو�تك الثانية ، و   يب أوالطب  لك دو�تك األو�� ، و�� تلك الز�ارة ، سيشرحلتناول أد سانديفور  ذهب�ن إ��ست

 .�عليمات حول كيفية استخدام الدواء رفقةتلقي الدواء الثا�ي. سيتم إعطاؤك عبوة دواء ليوم العالج الثا�ي ا�خاص بك ،  ع�� يوم ووقت 

كال العالج�ن    -�� تناول الدواء الثا�ي   ي أن �ستمر ، فمن املهم جًدا  ذلكح�ى إذا حدث و ول والثا�ي. قد تواجھ نز�ًفا ب�ن يومي العالج األ 

.ضرور�ان لضمان نجاح اإلجهاض
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 �� املن�ل  ھتوقعيمكن  ما

 3-2، ومن ا�حتمل أن �شمل �عض ا�جلطات الكب��ة. يبدأ الن�يف عادة خالل  عاديةال حيضك  دورة من  غزر سي�ون أو سي�ون لديك نز�ف 

لديك الكث�� من املناشف ال�حية الكب��ة أو الليلية �� املن�ل. يجب عليك استخدام   ھكد من أنساعات من العالج الثا�ي. يجب عليك التأ

 .�املعتاد والتخلص من املناشف ال�حية �املعتاد تدفيق املاء، و�مكنك  �ناملرحاض بقدر ما تحتاج

 �ؤوس ا�حيض. السدادات القطنية أو   يال �ستخدم

 �عد العالج ما 

 �عد العالج ،  10-7�� األيام القليلة األو�� ، وسوف يصبح أخف �عد ذلك. ين�ف معظم النساء ملدة جًدا  غز�را  سي�ون الن�يف 
ً
أيام إجماال

   .الن�يف �ستمر أحياًنا لبضعة أسابيع فقد �ستمر  ومع ذلك

منع ا�حمل ع�� الفور. إذا اخ��ت  استخدام وسائل   �� ئيستصبح�ن خصبة مرة أخرى �عد ف��ة وج��ة من العالج ، لذا من املهم جًدا أن تبد

�� وقت تناول الدواء  لك �� نفس اليوم. إذا اخ��ت عملية زرع أو حقنة ، فسيتم إعطاؤها  ئيتبدل ذخ��ةحبوب منع ا�حمل ، فسي�ون لديك 

م لك طر�قة ، ونقد لقيام بذلك) ، فسوف نقوم ب��تيب موعد للعودة لولبداخل الرحم (ل وسيلة منع ا�حمل ��  �ن األول. إذا كنت ترغب

 .مؤقتة

 

 التأكد من نجاح عالج اإلجهاض

. يحدث هذا �� حوا�� ون�ن بذلك  ت�و  لھ للفشل ع�� الرغم من أن هذا العالج فعال للغاية ، إال أن هناك فرصة ضئيلة 
ً

من �ل   1ما زلت حامال

ھالعالج.  أسابيع من إ�� إجراء اختبار ا�حمل �عد ثالثة  �نللتأكد من نجاح العالج ، تحتاج و  امرأة. 100
ّ
نوع خاص من االختبارات   حيث أن

 يشف ما إذا �ان ال يزال هناك مستوى عاٍل من هرمون ا�حمل ، مما قد �ش�� إ�� أنك ال تزاكي
ً
 .ل حامال

 ، فسن ت�و�ي  أنة اتجاه احتمال  إذا �ان االختبار إيجابًيا ، أو إذا كنت قلق
ً

جراء الفحص. إذا �ان  عودة إل لللك  ل��تيباتتخذ اما زلت حامال

 .لديك أي مخاوف ، فال دا�� للعودةم يكن االختبار سلبًيا ول 

 .اختبار ا�حمل بنفسك ، يمكنك طلب موعد والعودة إ�� العيادة إلجراء اختبار راضية باجراء    و�يإذا لم ت�

 

 بنا ل�حصول ع�� املشورة �� الظروف التالية  � اتص�

 (نقع ثالث منصات أو أك�� �� ساعة واحدة أثناء الراحة)  من نز�ف حاد مستمر   نإذا كنت �عان� •

 ساعة من العالج الثا�ي 24إذا لم يكن لديك أي نز�ف �� غضون  •

 أيام  4ملدة تقل عن  نزفتإذا  •

 كر��ة أو ح�ى أو ألم بط�ي ال �ستجيب ملسكنات األلم  إذا أصبت بإفرازات ذات رائحة  •
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 ، بطن أك��) �عد أسبوع واحد  غثيان ثدي ، ال"با�حمل" (ال��اب ال �ن إذا كنت ما زلت �شعر  •

 الدواء حسب التعليمات  �إذا لم تتناو� •

 أو غ�� صا�ح   •
ً
 إذا �ان لديك أي مخاوف أخرى   -إذا �ان اختبار متا�عة ا�حمل إيجابيا

 تصال بيانات اال

 07976713277أو       8629 211 0141    سانديفورد   تو�ار  \ TOPARإ��اء ا�حمل   ماإلحاالت وتقييمص�حة  املشورة لدى 

 مساءً  4.30 -صباًحا  8:30ا�جمعة    مساًء   7 ��إ  صباًحا  8:30من اإلثن�ن إ�� ا�خميس 

ملكة إل��ابيث  � للجام� ا� ستشفى املب 49رقم    ا�جناحالنساء    طببقسم   �هذه الساعات ، فاتص�  خارجإذا كنت بحاجة إ�� نصيحة عاجلة 

 2282 201 0141لرقم ع�� ا

   شديد ، يجب عليك الذهاب إ�� أقرب وحدة بتوعك  �نباإلغماء أو �شعر  �نيجعلك �شعر ،  حادك نز�ف شديد أو ألم إذا �ان لدي

 ت. است�جاال 

 

 

 

 

 

 

 


