ARABIC - PAIN AND BLEEDING IN EARLY PREGNANCY

من املمكن أن يشكل النزف ف بداية احلمل قلقاً شديداً لكن حدوثه ال يعني دائماً إن لديكِ إسقاطاً .يحدث هذا لكلّ امرأة
واحدة من بي أربع نساء .معظم النساء يستمرن باحلمل الى أن يلدن اطفاالَ أصحاء.
صات جترى حلالة النزف ف مراحل احلمل األولى.
فحو َ
النزف بدأية احلمل
إذا كان حدوث النزف بسبب اإلسقاط ,فال يوجد عالج أو دواء
ف اإلسقاط .مع ذلك فمن الضروري جدًا أن يعاينك
ميكنه أْن يوق َ
ك نزف شديد مع نزول قطع كبيرة
متمّرس صحي .فإذا كان لدي ِ
من الكتل الدموية تصاحبها آالم تشنجية فقد تكوني ف حاجة الى
عناية فوريه .وإال فيمكنك حجز موعد مع طبيب العائلة أو مع
خدمة معاينة احلمل املبكر ) Early Pregnancy
.(Assessment Service

ميكن للحمل اُملْنًتَبْذ  Ectopic Pregnencyأيضًا أن يسبب
النزف وااللم .يحدث هذا عندما ينمو اجلني خارج الرّحم ,عادة
ف انبوب فالوب .نسبة احلمل املتبذ هي حالة واحدة الى اثنتي
باملائة من مجمل حاالت احلمل .ترك احلمل اُملنتبذ بدون معاجلة
ميكن أن يؤثر بشكل خطير على صحتك وخصوبتك .إذا واجهتك
االماً مبرحًة فمن الضروري جدًا أن يعاينك متمّرس صحي.

األسباب األخرى للنزف املبكر
سبب ويستمر احلمل بصورة طبيعية.
معظم األحيان ,لن يُكَتشف ال ّ
أحياناً هناك خثرة دموية ُترى ف فحص السونار تدل أّنه كان
هناك بعض النزف حول كيس اجلني ,يشار الى هذا أحيانًا بنزف
اإلنغراس  .Implantation Bleedingهناك أسباب أخرى
ال,
ليس لها عالقة باحلمل ,وهي أيضًا بحاجة الى اإلنتباه ,مث ً
الزوائد اللحمية احلميدة أو العدوى أو تغيرات ف عنق الرحم .إذا
إستمر النزف أو تكرر بعد ظهور حالة حمل طبيعي ف تصوير
حصي للبحث عن أسباب اخرى
السونار ,فمن املهم جدًا أن ُتف َ
محتملة.
النزف املبكر الذي ال يؤدي الى اإلسقاط لن يسبب أي ضرر
ك.
جلنين ِ
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عندما تزورين طبيب العائلة أو خدمة املعاينة ف املراحل األولى للحمل,
قد يعرض عليك إجراء أحد الفحوصات التالية أو جميعها:
الفحص الداخلي
ميكن لطبيب أو للممرضة القيام بالفحص الداخلي من أجل الكشف
عن :
• ما إذا كان الرحم بالقياس الذي نتوقعه ف هذه املرحلة من احلمل
• ما إذا كان هناك أي سبب لأللم
• ما إذا كان هناك أي سبب مرئي للنزف مثل عدوى أو عنق رحم
مفتوح .قد يتطلب األمر فحوصات أكثر للكشف عن العدوى.
الفحص باملوجات فوق الصوتية ) السونار(
بعد حوالي ستة أسابيع من احلمل ميكن لنبضات قلب الطفل أن تُرى
بواسطة فحص السونار .إذا كنت تنزفي أثناء احلمل فعادة ُيعَرض
عليك إجراء فحص السونار املهبلي ألن ذلك مينح أفضل صورة ممكنة
حلملك .السونار املهبلي هو مسبار رفيع يتم إدخاله ف املهبل.
ستحسي بأنه يشبه الفحص الّداخلي وهو آمن متاماً .من غير املرجح
أن يعطي فحص السونار اإلجابة القاطعة قبل إمتام األسابيع الستة
األولى من احلمل ,لكنه قد يكون مفيداً إذا كانت هناك مخاوف من أن
ك ُمنَتَبذًا.
يكون حمل ِ
فحوصات الدم
جترى فحوصات الدم لقياس ما إذا كان مستوى هرمون احلمل
) (HCGمالئمُا ملرحلة احلمل التي أنت فيها )اعتمادًا على تاريخ آخر
دورة شهرية( .غالبًا ما يجب أن ُتَعاد الفحوصات للتأكد من أن مستوى
الهرمون يرتفع بصورة طبيعية  .قد يتطّلب األمر أيضًا إجراء فحص
دم من أجل الكشف عن فئة الدم .
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ما الذي علي فعله وأنا بانتظار نتائج الفحوصات ?

فهم نتائج الفحوصات اخلاصة بك

• حاولي ,على قدر اإلمكان ,أن ترتاحي وتسترخي

مستويات هرمون احلمل

ك ,على القيام باألعمال اليومية املعتادة,
• استمري ,حسب قدرت ِ
ت .إن أداء األنشطة العادية غير
من ضمنها الوظيفة إن أرد ِ
مضنية كثيرًا لن يسبب ضررًا
• إذا كان لديك ألم ميكنك تناول البراسيتامول )كالبندول( حسب
التعليمات املوجودة على العلبة
• تنصح العديد من الهيئات جتنب إستخدام أصابع القطن
)التامبون( أثناء أو بعد اإلسقاط أو عند وجود حمل مهدد
باإلسقاط ,وذلك الحتمال التعرض لإلصابة بالعدوى بالرغم من
عدم وجود إثبات على أن التامبون يسبب عدوى ف مثل هذه
احلالة
• معظم الناس يفضلون جتنب اجلماع إذا كان هناك ألم أو نزف.
ومتى ما انتهى النزف ,ال ضرر من اجلماع إذا كنت مرتاحة لذلك.
عادة يشعر الناس بالقلق من اجلماع ف هذه الظروف ,لكننا ال
نعتقد ان ذلك يشكل فرقاً إلحتمال التعرض لإلسقاط
إذا كانت هذه الفحوصات غير حاسمة ,فمن احملتمل أن يحدث
اإلسقاط وانت ال تزالي بإنتظار عمل فحوصات أخرى .فإذا ما
واجهت نزفاً حادًا مع نزول كتل دموية يصاحبها ألٌم حاد ,فذلك
يُرجح أن لديك إسقاطاً ,سيتوقف النزف والكتل الدموية واأللم
عندما تنزل كّل أالنسجة اخلاصة باحلمل .أحياناً يستمر النزف
احلاد وقد يتطلب عالجاً .يجب عليك مراجعة الطبيب أو الذهاب
ي للمعاينة إذا كنت تعتقدين بأن لديك حالة
الى قسم الطوار ْ
إسقاط.

توجهي الى أقرب قسم للطوارئ إذا ظهرت لديك األعراض التالية:

سوف تتغيير مستويات هرمون احلمل ف الدم لديك إعتمادا على
عدد أسابيع احلمل .عندما يكون اإلسقاط على وشك احلدوث
سيهبط مستوى الهرمون .ف ما يلي توضيح ملا قد تعنيه املستويات
املتباينة للهرمون:
-١مستوى هرمون احلمل طبيعي
هذا يجعلنا نطمئن أن هرمون احلمل لديك باملستوى الطبيعي,
لكن ذلك ال يؤكد أن حملك ينمو بصورة طبيعية .سُيؤخذ بنظر
اإلعتبار مستوى هرمون احلمل وما يصاحبه من األعراض التي
لديك ليساعدنا أن نقرر متى يجب أن نقوم بإجراء فحص
السونار ,فإذا أجري فحص السونار ف وقت مبكٍر جدا من
احلمل قد ألميكننا رؤية ما يكفي للوصول الى أي نتائج بخصوص
احلمل.
-٢مستوى هرمون احلمل أقل من املتوقع
هذا قد يعني شيئان:
• أما أن يكون عمر احلمل لديك ف الواقع ال يطابق عدد أسابيع
احلمل كما تظني.
إن احلمل ال ينمو بصورة طبيعية .لذلك عادة سُيطلب منك إعادة
فحوصات الدم بعد يومي.
-٣مستوى هرمون احلمل يرتفع بصورة أبطأ من املعتاد
هذا قد يعني أن احلمل ال ينمو بصورة طبيعية ,وذلك يكون إما
بسبب حدوث إسقاط ,أو ألن لديك حمل ُمنتَبذُ .يعتَقد احيانًا أن
ذلك يرجع إلى وجود أمناط هرمونية غير عادية بالرغم من حالة
احلمل الطبيعي.
-٤مستوى هرمون احلمل ف هبوط مستمر
هذاعادًة يعني ان احلمل ينتهي.

• نزف شديد ,مثال إذا احتجت لتبديل حفاظتي كل ساعة بسبب
استمرار امتالئها بالدم أو نزول كتل دموية بحجم كرة الغولف
• وجع شديد ف البطن أو ف األكتاف
• حمى أو قشعريرة
• دوخة أو فقدان الوعي
• إفرازات مهبلية ذات رائحة غريبة
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فحوصات السونار
 -١نتيجة فحص السونار طبيعية مع وجود نبض القلب
هذا خبر جيد .إن حدوث إسقاط بعد هذه النتيجة أمر غير شائع,
أقل من واحد بالعشرين .ميكنك اإلستمرار ف العناية اإلعتيادية
للحمل .ننصحك بعمل إختبار فحص عنق الرحم إذا أتى موعده
الدوري أو إذا استمر النزف لديك.
طا مؤكًدا
-٢فحص السونار يظهر إسقا ً
هناك عدد من العالمات التي ميكن رؤيتها ف فحص السونار تخبرنا
بأن احلمل قد توقف عن النمو .وهذه تتضمن حجم كيس احلمل
وحجم اجلني وفقدان نبضات القلب .ميكننا أحيانا أن نرى بأن
اإلسقاط قد بدأ باحلدوث وأن بعض أنسجة اجلني قد نزلت خارج
الرحم .رمبا حتتاجي إلى التفكير ف خيارات املعاجلة التي تضمن
لك أن كل انسجة احلمل قد زالت ,لكن عادة هذا ليس باالمر
العاجل.
-٣فحص سونار يظهر كيس حمل صغير لكن بدون جني أو نبض
قلب
الكيس الصغير قد يعني أما:
• أن احلمل ال يزال ف مرحلة مبكرة جداً بحيث ال ميكننا رؤية
اجلني .أو
• أن احلمل ال ينمو بصورة صحيحة.
إذا كان كيس احلمل يطابق احلجم املتَوقَع له ف هذه املرحلة من
ك ويتماشى مع مستوى هرمون احلمل لديك ,ميكنك اإلستمرار
حمل ِ
بالعناية اإلعتيادية للحمل.
إذا كان كيس احلمل ليس باحلجم الصحيح ,قد يكون السبب ببساطة
أنك لست حامال كما نعتقد .الطريقة الوحيدة التي متكننا من التأكد
من ذلك هو السماح مبرور فترة من الوقت وإعادة فحص السونار.
عادة يجرى فحص السونار الثاني بعد حوالي عشرة أيام ومن خالله
سنتأكد ما إذا كان احلمل ينمو أم ال.
مع األسف ,ال توجد طريقة أسرع متكننا من اكتشاف ما قد يحدث أو
ال يحدث مع حملك .أحيانًا ,إستمرار النزف أو اإلسقاط يحدثان
ك لفحص السونار الثاني.
اثناء فترة انتظار ِ

إذا كان الرحم فارغاً ,فإنك بحاجة إلجراء املزيد من الفحوصات إلي
أن نتأكد أن احلمل ليس حمال ٌمنتبذًا أو نثبـت حدوث اإلسقاط.
ستحتاجي عادة إجراء فحص دم آخر لقياس أي تغيرات أخرى ف
مستوى هرمون احلمل ف الدم وسُتؤخَذ فحوصات الدم بنظر
اإلعتبار سوية مع أي تغيرات ف شدة االلم والنزف لنقرر ما إذا كان
هناك حاجة للعالج ومتى سنبدأ به ,أو ما إذا كان إجراء فحص
سونار آخر أمراً مفيداَ.
ال ُمنَتبذًا
-٥فحص السونار يظهر حم ً
إذا كان هناك حمل منتبذ فقد تكوني ف حاجة عاجلة إلى العالج
لتجنب حدوث املضاعفات .هناك خياران للمعاجلة اعتماًدا على
طبيعة احلمل اُملنَتبذ .قد تكون اجلراحة ضرورية إلزالة احلمل
اُملنتَبذ أو ميكن أن يعالج احيانًا باألدويه لكي ينكمش.
أين ميكنني احلصول على املزيد من الدعم?
ك نزف أو ألم
من الطبيعي أن تشعري باحلزن واإلنزعاج إذا كان لدي ِ
أثناء احلمل .جتد بعض النساء فائدة من طلب االستشارة أو
احلصول على أي دعم نفسي أو عاطفي ,أطلبي من طبيب العائلة
التوصية ملراجعة مختص ف منطقتك.
أنا لم أقرر بخصوص االستمرار باحلمل
بالنسبة لبعض النساء ,قد يكون األلم والنزف املبكر هي العالمات
األولى حلملهن .ميكن أن تكوني ف وضعٍ شديد اإلرباك عندما
تبدأين حملك وانت تواجهي إحتمال فقدان اجلني .فإن كنت غير
متأكدة من إستمرار حملك ,يجب أن تتحدثي عنه مع طبيب العائلة
أو أي متمرس صحي.
مبن يجب أن أتصل لطلب املساعدة?
خيارات اإلتصال العامة:
• طبيب العائلة )(GP
•
•
•
•

خدمات الصحة اجملتمعية
قسم الطواريء ف أقرب مستشفى
أقرب مركز ملعاينة احلمل املبكر.
ممرضات على ااخلط الساخن 1300606024

-٤فحص السونار يظهر أن الرحم فارغ

خيارات مستشفى الشمال The Northern Hospital

هذا قد يعني:
• إن وقت احلمل مبكر جدا لذلك ألميكن رؤيته.
ال قد حدث وكل انسجة احلمل زالت )خاصة
• إن إسقاطًا كام ً
إذا كان هناك نزف شديد( قد يكون احلمل )ُمنتبذًا( يحدث
خارج الرحم .ألميكن للحمل اُملنتبذ أن يستمر بالنمو بصورة
طبيعية وقد يسبب نزفا داخليًا خطرًا إن لم ُيعاَلج.

من أجل املعاينة والفحص واملعاجلة:
•

مركز خدمة املعاينة للحمل املبكر)(EPAS

• هاتف (03) 8405 8335
• فاكس (03) 9495 3510
من الثالثاء الى اخلميس من الساعة  2:00ظهرًا الى  5:00مساءًا
ميكن لطبيب العائلة أن يرسل اإلحالة مباشرًة بالفاكس ملركز اخلدمة
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إذا دخلت قسم الطواريء ف مستشفى النورثرن فسيحدد لك موعد
آخر للمراجعة .
إجلبي معك أي معلومات ونتائج الفحوصات اخلاصة بهذا احلمل
عند حضورك للمراجعة
• قسم الطوارئ ف مستشفى النورثرن يعمل على مدار الساعة
احظري ف أي وقت إن كنت بحاجة لرعاية مستعجلة.

يود القيمي على مستشفى النساء امللكي أن يعبروا عن جزيل
شكرهم للنورثرن هيلث على مساهمتهم ومساعدتهم على
ترجمة هذه املعلومات

إذا لم تتخذي قراراً إلستمرار احلمل:
• خياراتي 1800 MyOptions
هاتف1800 696 748 :
• W:WWW.1800myoptions.org.au
خياراتي  MyOptions 1800توفر لك احملافظة على سرية
ك
املعلومات اخلاصة بخيارات وخدمات احلمل; ميكنهم التحدث مع ِ
ك,
ك الى اخلدمات املناسبة ل ِ
ك ويحرصوا على حتويل ِ
حول خيارات ِ
ك.
مهما كان قرار ِ

ت بحاجة لعناية صحية ,عليك أن تطلبي ذلك من مستشارك الطبي ,لن تتحمل أّية
ك أو كن ِ
صل من املسؤولية  :يقدم هذا املنشور معلومات عامة فقط .إذا إحتجت نصيحة معينه بخصوص طفل ِ
التن ّ
مستشفى من مستشفيي  The Royal Women Hospitalأو  The Northern Healthأية مسؤولية حلدوث خسارة أو ضرر نتيجة إعتمادك فقط على معلومات هذا املنشور بدًال
ك بحاجة الى عناية صحية عاجلة يرجى أن تتصلي باقرب قسم للطواريء .حقوق الطبع محفوظة ملستشفى الّنساء امللكلي.
ت أو طفل ِ
ت أن ِ
من مراجعة متمرس صحي .إذا كن ِ
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