اﻹﺟﮭﺎض
ﺗﺗﻧﺎول ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎ ﺳﯾﺣدث ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣؤﻛدًا أﻧك ﻗد ﺗﻌرﺿتِ◌ ﻟﻺﺟﮭﺎض أو إﻧك ﺳﺗﺗﻌرﺿﯾن
ﻟﻺﺟﮭﺎض .وإذا ﻛﻧت ﺗﺷﻌرﯾن ﺑﺎﻷﻟم وﺗﻧزﻓﯾن ﻟﻛن ﻟم ﯾﺗم ﺗﺷﺧﯾص اﻹﺟﮭﺎض ﻟدﯾك ،ﻋﻠﯾك ﺑﻘراءة ورﻗﺔ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻌﻧوان اﻷﻟم واﻟﻧزﯾف ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺑﻛرة ﻣن اﻟﺣﻣل.
ﺣول اﻹﺟﮭﺎض

ﯾﺣدث اﻹﺟﮭﺎض ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗوﻗف اﻟﺣﻣل ﻋن اﻟﻧﻣو وﯾﻧﺗﮭﻲ
اﻷﻣر ﻓﻲ ﺧروج ﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﻣل ﻣن اﻟﺟﺳم .ﺗﺷﻌر ﺑﻌض اﻟﻧﺳﺎء
ﺑﺎﻟﺗﻘﻠُﺻﺎت وأﻟم ﺷﺑﯾﮫ ﺑﺎﻟذي ﯾُراﻓق أﻟم اﻟدورة اﻟﺷﮭرﯾﺔ
وﺳﯾﺣﺻل ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﺣﺎﻻت ﻧزﯾف ﻣﮭﺑﻠﻲ.
إن اﻹﺟﮭﺎض ﺷﺎﺋﻊ ﺟدًا ﺧﻼل اﻷﺳﺎﺑﯾﻊ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺣﻣل وﻗد
ﺑﯾﱠﻧت اﻟدراﺳﺎت إن واﺣدة ﻣن ﻛل ﺧﻣﺳﺔ ﻧﺳﺎء ﻣن اﻟﻠواﺗﻲ ﯾﻌﻠﻣن
إﻧﮭن ﺣواﻣل ﯾﺗﻌرﺿن ﻟﻺﺟﮭﺎض ﻗﺑل اﻷﺳﺑوع  ٢٠ﻣن اﻟﺣﻣل،
وﺗﺣدث ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ ﺣﺎﻻت اﻹﺟﮭﺎض ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺑﯾﻊ اﻟـ ١٢اﻷوﻟﻰ
ﻣن اﻟﺣﻣل.
إن اﻟﻣﻌدل اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻺﺟﮭﺎض ھو أﻛﺛر ﺑﻛﺛﯾر ﻷن ﺑﻌض اﻟﻧﺳﺎء
ﯾﺗﻌرﺿن ﻹﺟﮭﺎض ﻣﺑِّﻛر ﺟذًا دون إدراﻛﮭن إﻧﮭن ﻛن ﺣواﻣل.

وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺟﮭض اﻟﻧﺳﺎء ﻟﺛﻼث ﻣرات أو أﻛﺛر ،ھﻧﺎك ﻓﺣوﺻﺎت
ﯾﻣﻛن إﺟراؤھﺎ ﺳﻌﯾًﺎ ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳﺑب .وﻻ ﺗ ُﻌرض ھذه
اﻟﻔﺣوﺻﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻠواﺗﻲ ﺗﺟﮭض ﻣرة واﺣدة أو ﻣرﺗﯾن
ﻷﻧﮫ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺗﻣل اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ أي ﺳﺑب ﻟذﻟك.

ﻣﺎ ھﻲ أﺳﺑﺎب اﻹﺟﮭﺎض؟

ﻟن ﯾﺗم ﻋﺎدة إﯾﺟﺎد ﺳﺑب ﻟﻺﺟﮭﺎض ﻗﺎﺑل ﻟﻠﻌﻼج ،وﺗ ُظﮭر
اﻷﺑﺣﺎث إن ﺣواﻟﻲ ﻧﺻف ﻛل ﺣﺎﻻت اﻹﺟﮭﺎض ﺗﺣدث ﻷن
اﻟﻛروﻣوﺳوﻣﺎت )اﻟﺻﺑﻐﯾﺎت( ﻓﻲ اﻟﺟﻧﯾن ﻏﯾر طﺑﯾﻌﯾﺔ وأن
اﻟﺣﻣل ﻻ ﯾﻧﻣو ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ .وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈن
اﻹﺟﮭﺎض ھو وﺳﯾﻠﺔ اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎُﻣل ﻣﻊ اﻟﺟﻧﯾن ﻏﯾر اﻟطﺑﯾﻌﻲ.
وﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄي ﺷﻲء ﻟﻣﻧﻊ ﺣدوث اﻹﺟﮭﺎض إذا ﻛﺎن
اﻟﺣﻣل ﯾﻧﻣو ﺑﺷﻛل ﻏﯾر طﺑﯾﻌﻲ.
إن اﻹﺟﮭﺎض أﻛﺛر ﺷﯾوًﻋﺎ ﻋﻧد اﻟﻧﺳﺎء اﻷﻛﺑر ﺳﻧًﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺎء
اﻷﺻﻐر ﺳﻧًﺎ ،وﯾﻌود ذﻟك ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻷن ﺗﺷوھﺎت
ﻋﺎ ﻣﻊ ﺗﻘدﱡم اﻟﻌﻣر.
اﻟﻛروﻣوﺳوﻣﺎت )اﻟﺻﺑﻐﯾﺎت( ھﻲ أﻛﺛر ﺷﯾو ً

إن وﺟود ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟطﺑﯾﺔ ﻟدى اﻷم ﻣﺛل اﻟﺳﻛري اﻟذي
ﻻ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﺳﯾطرة أو اﻷورام اﻟﻠﯾﻔﯾﺔ أو ﻣﺷﺎﻛل اﻟﻐدة اﻟدرﻗﯾﺔ ﻗد
ﺗؤدي إﻟﻰ ﺣﺻول اﻹﺟﮭﺎض .إن ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎدرة
ﺿﺎ ﻓﻲ اﻹﺟﮭﺎض .إن اﻟﻧﺳﺎء
اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗﺧﺛر اﻟدم ﻗد ﺗﺳﺑِّب أﯾ ً
اﻟﻠواﺗﻲ ﯾﺗﻌرﺿن ﻟﺛﻼث ﺣﺎﻻت إﺟﮭﺎض ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ أو أﻛﺛر ﯾﺟب أن
ﯾﺧﺿﻌن ﻟﻠﻔﺣص ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻟدﯾﮭن ھذه اﻟﺣﺎﻻت اﻟطﺑﯾﺔ.

ﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧك أن ﺗﻔﻌﻠﻲ ﻟﺗﺟﻧﱡب اﻹﺟﮭﺎض؟

ﻋﻠﯾك اﻹﻋﺗﻧﺎء ﺑﺻﺣﺗك اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻟﺗدﺧﯾن ،وﺗﻌدﯾل
ﻛﻣﯾﺔ ﻣﺎ ﺗﺗﻧﺎوﻟﯾن ﻣن ﻛﺎﻓﯾﯾن ،وﺗﺟﻧﱡب اﻟﻛﺣول وﺗﺟﻧﱡب ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن
اﻹﺣﺗﻛﺎك ﺑﺎﻵﺧرﯾن اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﺄﻣراض ﺧطﯾرة ُﻣﻌدﯾﺔ .وﻓﻲ اﻟﻌﺎدة،
ﺳﯾﻛون اﻟﺣﻣل اﻟﺗﺎﻟﻲ طﺑﯾﻌﯾًﺎ ﻟﻛن إذا ﺗﻌرﺿت ﻟﻺﺟﮭﺎض ﺛﻼث
ﻣرات ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﯾﻧﺻﺢ ﺑﺈﺟراء اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻔﺣوﺻﺎت.

ﻛﯾف ﯾﺗم ﺗﺷﺧﯾص اﻹﺟﮭﺎض؟

ﺗطﻠب اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻹﺟﮭﺎض؛
وأﺣﯾﺎﻧًﺎ ﯾﻛون اﻹﺟﮭﺎض ﻗد ﺗم وﻓﻲ ﻣرات أﺧرى ﯾﻛون ﻣﺎ زال
ﻓﻲ ﺑداﯾﺎﺗﮫ .وھﻧﺎك ﺧﻠﯾط ﻣن اﻷﻋراض )ﻣﺛل اﻷﻟم واﻟﻧزﯾف(،
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﺣوﺻﺎت ،ﻓﺣوﺻﺎت اﻟﻣوﺟﺎت ﻣﺎ ﻓوق اﻟﺻوﺗﯾﺔ وﺗﺣﺎﻟﯾل
اﻟدم اﻟﺗﻲ ﺗؤﻛد ﻣﺎ إذا ﻛﻧت ﻗد ﺗﻌرﺿت أو إﻧك ﺗﺗﻌرﺿﯾن
ﻟﻺﺟﮭﺎض )راﺟﻌﻲ ﺻﻔﺣﺔ اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺑﻌﻧوان اﻷﻟم واﻟﻧزﯾف ﺧﻼل
اﻟﻣراﺣل اﻟُﻣﺑِّﻛرة ﻣن اﻟﺣﻣل .وﯾُﺷﱠﺧص اﻹﺟﮭﺎض ﻋﻠﻰ إﻧﮫ ُﻣﻛﺗﻣل
أو ﻏﯾر ﻣﻛﺗﻣل أو إﻧﮫ إﺟﮭﺎض ﻓﺎﺋت:
• ﯾﻛون اﻹﺟﮭﺎض ﻣﻛﺗﻣ ً
ﻼ ﻋﻧد ﺗﻣرﯾر وطرح ﻛل ﻧﺳﯾﺞ اﻟﺣﻣل
• ﯾﻛون اﻹﺟﮭﺎض ﻏﯾر ﻣﻛﺗﻣل ﻋﻧد ﺗﻣرﯾر وطرح ﺑﻌض ﻣن ﻧﺳﯾﺞ
اﻟﺣﻣل ﻟﻛن ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﺑﻌض ﻣﻧﮫ داﺧل اﻟرﺣم
• ﯾﻛون اﻹﺟﮭﺎض ﻓﺎﺋﺗًﺎ ﻋﻧد ﯾﺗوﻗف اﻟﺣﻣل ﻋن اﻟﻧﻣو ﻟﻛن اﻟﻧﺳﯾﺞ ﻟم
ﯾﻣر أو ﯾُطرح وﻣﺎ ﯾزال ھﻧﺎك "ﻛﯾس" ﻓﻲ اﻟرﺣم.

ﺿﺎ ﻟدى اﻟُﻣدﺧﻧﺎت وﻋﻧد اﻟﻧﺳﺎء
ﻋﺎ أﯾ ً
ﻛﻣﺎ إن اﻹﺟﮭﺎض أﻛﺛر ﺷﯾو ً
اﻟﻠواﺗﻲ ﯾﺷرﺑن أﻛﺛر ﻣن ﺛﻼث ﻛؤوس ﻣن اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻛﺣوﻟﯾﺔ
ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع أﺛﻧﺎء أول  ١٢أﺳﺑوع ﻣن اﻟﺣﻣل .وﺗ ُﺷﯾر اﻟﺑﺣوث
ﻋﺎ ﻟدى اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻠواﺗﻲ ﯾﺷرﺑن أﻛﺛر
إﻟﻰ أن اﻹﺟﮭﺎض أﻛﺛر ﺷﯾو ً
ﻣن  ٥٠٠ﻣﻠﻎ ﻣن اﻟﻛﺎﻓﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﯾوم اﻟواﺣد؛ أي ﻣﺎ ﺑﯾن ﺛﻼﺛﺔ إﻟﻰ
ﺧﻣﺳﺔ أﻛواب ﻣن اﻟﻘﮭوة.
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ِﺑَﻣن أﺗﺻل ﻟطﻠب اﻟﻣﺳﺎﻋدة؟

ﺻﻔﺣﺎت ﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات ﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻛﺗروﻧﻲ
ﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﻧﺳﺎء

• طﺑﯾﺑك اﻟﻌﻣوﻣﻲ

• ﺑﻌد اﻹﺟﮭﺎض

ﺧﯾﺎرات ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻺﺗﺻﺎل ﺑﮭﺎ
• ﻣرﻛز ﺧدﻣﺔ ﺻﺣﺔ اﻟُﻣﺟﺗﻣﻊ
• أﻗرب ﻗﺳم طوارئ

• ﻋﻼﺟﺎت اﻹﺟﮭﺎض
• اﻷﻟم واﻟﻧزﯾف ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟُﻣﺑﻛرة ﻣن اﻟﺣﻣل

• أﻗرب ﻣرﻛز ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺣﻣل اﻟُﻣﺑﻛر
• ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻣرﺿﺔ اﻟﻣﻧﺎوﺑﺔ ــ 1300 60 60 24

ﺧﯾﺎرات اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﻣﻠﻛﻲ ﻟﻠﻧﺳﺎء
ﻹﺟراء اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﻔﺣوﺻﺎت وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺟﮭﺎض اﻟُﻣﺣﺗﻣل:
ﺧدﻣﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺣﻣل اﻟُﻣﺑﻛر )(EPAS
ھﺎﺗف(03) 8345 3643 :
اﻹﺛﻧﯾن إﻟﻰ اﻟﺟﻣﻌﺔ ﻣن  ٨ﺻﺑﺎًﺣﺎ إﻟﻰ  ٣ﻋﺻًرا
ﻗد ﯾﺗرﺗ ﱠب ﻋﻠﯾك ﺗرك ﺑﯾﺎﻧﺎﺗك ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎز اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎت
ﻟﻛن ﺳﺗﺗﺻل ﺑك إﺣداھن ردًا ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻟﻣﺗك.
ﻋﻠﯾك إﺣﺿﺎر أي ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﺣوﺻﺎت ﻟﮭذا اﻟﺣﻣل ﺗﺣدﯾدًا
ﻋﻧد ﺣﺿورك.
ﻣرﻛز اﻟطوارئ ﻟﻠﻧﺳﺎء )ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺳﺎﻋﺔ(
ﯾﻣﻛﻧك اﻟﺣﺿور ﻓﻲ أي وﻗت إذا ﻛﻧت ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ.
وإذا ﻛﻧت ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺻورة ﺑﺎﻟﻣوﺟﺎت ﻓوق اﻟﺻوﺗﯾﺔ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺳﺗ ُﺣﺟز
ﻋﺎدة ﻓﻲ ﻋﯾﺎدة  EPASاﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗواﻓرة.
ﻟﻠدﻋم اﻟﻣﻌﻧوي أو ﻟﻠﺗﺣدﱡث إﻟﻰ ﺷﺧص ﻣﺎ ﻋﻣﺎ ﺗﺷﻌرﯾن.
دﺧﻣﺎت اﻟدﻋم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻧﺳﺎء
ﺎھﺗف) 03( 8345 3050 :ﺧ(ﻼل ﺳﺎﻋﺎت اﻟدوام)
دﺧﻣﺎت اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟرﻋوﯾﺔ واﻟروﺣﯾﺔ
ﺎھﺗف) 03( 8345 3016 :ﺧ(ﻼل ﺳﺎﻋﺎت اﻟدوام)
ﺧﺎرج ﺳﺎﻋﺎت اﻟدوام ــ إﺗﺻﻠﻲ ﺑﻣﻘﺳم ھﺎﺗف اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ
ھﺎﺗف (03) 8345 2000 :واطﻠﺑﻲ اﻟﺗﺣدﱡث إﻟﻰ إﺣدى اﻟﻌﺎﻣﻼت
ﻓﻲ ﺧدﻣﺎت اﻟدﻋم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟرﻋوﯾﺔ.

إخــاءالمســؤولية تقتصــر صفحــة الحقائــق هــذه علــى تقديــم المعلومــات العامــة فقــط ..للحصــول علــى نصيحــة محــدَّدة حــول طفلــك أو احتياجــات رعايتــك الصحيــة ،ينبغــي لــكِ طلــب المشــورة مــن مهنــي الرعايــة الصحيــة.
ت أنــت أو طفلــك للعنايــة الطبيــة العاجلــة الرجــاء االتصــال بقســم الطــوارئ
ال يقبــل المستشــفى الملكــي للنســاء أي مســؤولية جــراء أي خســارة أو ضــرر ناجــم عــن اعتمــادك علــى صفحــة الحقائــق هــذه بــدالً مــن مراجعتــك أحــد مهنيــي الرعايــة الصحيــة .إذا إحتجـ ِ
فــي أقــرب مستشــفى © .جميــع الحقــوق محفوظــة للمستشــفى الملكــي للنســاء ٢٠١٧
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