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 ةأرماّ لكل اذه ثدحي ً.اطاقسإ ِكيدل نإً امئاد ينعي ال هثودح نكل ًاديدش ًاقلق لمحلا ةيادب ف فزنلا لكشي نأ نكمملا نم
 .ءاحصأ َالافطا ندلي نأ ىلا لمحلاب نرمتسي ءاسنلا مظعم .ءاسن عبرأ يب نم ةدحاو

 

  .ىلوألا لمحلا لحارم ف فزنلا ةلاحل ىرجت تاَصوحف

 ,لمحلل ىلوألا لحارملا ف ةنياعملا ةمدخ وأ ةلئاعلا بيبط نيروزت امدنع
 :اهعيمج وأ ةيلاتلا تاصوحفلا دحأ ءارجإ كيلع ضرعي دق

يلخادلا صحفلا
 فشكلا لجأ نم يلخادلا صحفلاب مايقلا ةضرمملل وأ بيبطل نكمي
  : نع

 لمحلا نم ةلحرملا هذه ف هعقوتن يذلا سايقلاب محرلا ناك اذإ ام•

 ملألل ببس يأ كانه ناك اذإ ام•

 محر قنع وأ ىودع لثم فزنلل يئرم ببس يأ كانه ناك اذإ ام•
 .ىودعلا نع فشكلل رثكأ تاصوحف رمألا بلطتي دق .حوتفم

  )رانوسلا ( ةيتوصلا قوف تاجوملاب صحفلا
 ىُرت نأ لفطلا بلق تاضبنل نكمي لمحلا نم عيباسأ ةتس يلاوح دعب
 ضَرعُي ةداعف لمحلا ءانثأ يفزنت تنك اذإ .رانوسلا صحف ةطساوب
 ةنكمم ةروص لضفأ حنمي كلذ نأل يلبهملا رانوسلا صحف ءارجإ كيلع
 .لبهملا ف هلاخدإ متي عيفر رابسم وه يلبهملا رانوسلا .كلمحل
 حجرملا ريغ نم .ًامامت نمآ وهو يلخّادلا صحفلا هبشي هنأب يسحتس
 ةتسلا عيباسألا مامتإ لبق ةعطاقلا ةباجإلا رانوسلا صحف يطعي نأ
 نأ نم فواخم كانه تناك اذإ ًاديفم نوكي دق هنكل ,لمحلا نم ىلوألا
  .ًاذَبَتنُم ِكلمح نوكي

  مدلا تاصوحف
 لمحلا نومره ىوتسم ناك اذإ ام سايقل مدلا تاصوحف ىرجت

)HCG( اهيف تنأ يتلا لمحلا ةلحرمل ُامئالم )رخآ خيرات ىلع ًادامتعا 
 ىوتسم نأ نم دكأتلل تاصوحفلا دَاعُت نأ بجي ام ًابلاغ .)ةيرهش ةرود
 صحف ءارجإ ًاضيأ رمألا بّلطتي دق . ةيعيبط ةروصب عفتري نومرهلا
  .مدلا ةئف نع فشكلا لجأ نم مد

  لمحلا ةيأدب فزنلا
 ءاود وأ جالع دجوي الف ,طاقسإلا ببسب فزنلا ثودح ناك اذإ
 كنياعي  نأً ادج يرورضلا نمف كلذ عم .طاقسإلاَ فقوي ْنأ هنكمي
 ةريبك عطق لوزن عم ديدش فزن ِكيدل ناك اذإف .يحص سّرمتم
 ىلا ةجاح ف ينوكت دقف ةيجنشت مالآ اهبحاصت ةيومدلا لتكلا نم
 عم وأ ةلئاعلا بيبط عم دعوم زجح كنكميف الإو .هيروف ةيانع
 Early Pregnancy( ركبملا لمحلا ةنياعم ةمدخ

Assessment Service(. 

	Ectopicْ ذَبًتْنُملا لمحلل نكمي Pregnency ببسي نأ ًاضيأ 
 ةداع ,محّرلا جراخ ينجلا ومني امدنع اذه ثدحي .ملالاو فزنلا
 يتنثا ىلا ةدحاو ةلاح يه ذبتملا لمحلا ةبسن .بولاف بوبنا ف
 ةجلاعم نودب ذبتنمُلا لمحلا كرت .لمحلا تالاح لمجم نم ةئاملاب
 كتهجاو اذإ .كتبوصخو كتحص ىلع ريطخ لكشب رثؤي نأ نكمي
   .يحص ّسرمتم كنياعي نأ ًادج يرورضلا نمف ًةحربمً امالا

 ركبملا فزنلل ىرخألا بابسألا

 .ةيعيبط ةروصب لمحلا رمتسيو بّبسلا فشَتُكي نل ,نايحألا مظعم
 ناك هّنأ لدت رانوسلا صحف ف ىرُت ةيومد ةرثخ كانهً انايحأ
 فزنبً انايحأ اذه ىلا راشي  ,ينجلا سيك لوح فزنلا ضعب كانه
	Implantation سارغنإلا Bleeding. ىرخأ بابسأ كانه 
 ,اًلثم ,هابتنإلا ىلا ةجاحب ًاضيأ يهو ,لمحلاب ةقالع اهل سيل
 اذإ .محرلا قنع ف تاريغت وأ ىودعلا وأ ةديمحلا ةيمحللا دئاوزلا
 ريوصت ف يعيبط لمح ةلاح روهظ دعب رركت وأ فزنلا رمتسإ
ىرخا بابسأ نع ثحبلل يصَحفُت نأ ًادج مهملا نمف ,رانوسلا
  .ةلمتحم

 ررض يأ ببسي نل طاقسإلا ىلا يدؤي ال يذلا ركبملا فزنلا
  ِ.كنينجل
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 :ةيلاتلا ضارعألا كيدل ترهظ اذإ ئراوطلل مسق برقأ ىلا يهجوت

 ببسب ةعاس لك يتظافح ليدبتل تجتحا اذإ الثم ,ديدش فزن •
 فلوغلا ةرك مجحب ةيومد لتك لوزن وأ مدلاب اهئالتما رارمتسا

فاتكألا ف وأ نطبلا ف ديدش عجو•

 ةريرعشق وأ ىمح•

 يعولا نادقف وأ ةخود•

 ةبيرغ ةحئار تاذ ةيلبهم تازارفإ•

  ? تاصوحفلا جئاتن راظتناب انأو هلعف يلع يذلا ام

 يخرتستو يحاترت نأ ,ناكمإلا ردق ىلع ,يلواح •

 ,ةداتعملا ةيمويلا لامعألاب مايقلا ىلع ,ِكتردق بسح ,يرمتسا •
 ريغ ةيداعلا ةطشنألا ءادأ نإ .ِتدرأ نإ ةفيظولا اهنمض نم
 ًاررض ببسي نل ًاريثك ةينضم

 بسح )لودنبلاك( لوماتيساربلا لوانت كنكمي ملأ كيدل ناك اذإ •
 ةبلعلا ىلع ةدوجوملا تاميلعتلا

نطقلا عباصأ مادختسإ بنجت تائيهلا نم ديدعلا حصنت •
 ددهم لمح دوجو دنع وأ طاقسإلا دعب وأ ءانثأ )نوبماتلا(
 نم مغرلاب ىودعلاب ةباصإلل ضرعتلا  لامتحال كلذو ,طاقسإلاب
 هذه لثم ف ىودع ببسي نوبماتلا نأ ىلع تابثإ دوجو مدع
   ةلاحلا

 .فزن وأ ملأ كانه ناك اذإ عامجلا بنجت نولضفي سانلا مظعم •
 .كلذل ةحاترم تنك اذإ عامجلا نم ررض ال ,فزنلا ىهتنا ام ىتمو
 ال اننكل ,فورظلا هذه ف عامجلا نم قلقلاب سانلا رعشي ةداع
  طاقسإلل ضرعتلا لامتحإلً اقرف لكشي كلذ نا دقتعن

 ثدحي نأ لمتحملا نمف ,ةمساح ريغ تاصوحفلا هذه تناك اذإ
 ام اذإف .ىرخأ تاصوحف لمع راظتنإب يلازت ال تناو طاقسإلا
كلذف ,داح ٌملأ اهبحاصي ةيومد لتك لوزن عم ًاداح ًافزن تهجاو
ملألاو ةيومدلا لتكلاو فزنلا فقوتيس ,ًاطاقسإ كيدل نأ حجرُي
فزنلا رمتسيً انايحأ .لمحلاب ةصاخلا ةجسنالأ ّلك لزنت امدنع
 باهذلا وأ بيبطلا ةعجارم كيلع بجي ً.اجالع بلطتي دقو داحلا
 ةلاح كيدل نأب نيدقتعت تنك اذإ ةنياعملل ْيراوطلا مسق ىلا
 .طاقسإ

 كب ةصاخلا تاصوحفلا جئاتن مهف

 لمحلا نومره تايوتسم

 ىلع ادامتعإ كيدل مدلا ف لمحلا نومره تايوتسم رييغتت فوس
 ثودحلا كشو ىلع طاقسإلا نوكي امدنع .لمحلا عيباسأ ددع
 تايوتسملا هينعت دق امل حيضوت يلي ام ف .نومرهلا ىوتسم طبهيس
  :نومرهلل ةنيابتملا

  يعيبط لمحلا نومره ىوتسم-١
 ,يعيبطلا ىوتسملاب كيدل لمحلا نومره نأ نئمطن انلعجي اذه
 رظنب ذخؤُيس .ةيعيبط ةروصب ومني كلمح نأ دكؤي ال كلذ نكل
 يتلا ضارعألا نم هبحاصي امو لمحلا نومره ىوتسم رابتعإلا
 صحف ءارجإب موقن نأ بجي ىتم ررقن نأ اندعاسيل كيدل
   نم ادجٍ ركبم تقو ف رانوسلا صحف يرجأ اذإف ,رانوسلا
صوصخب جئاتن يأ ىلا لوصولل يفكي ام ةيؤر اننكميأل دق لمحلا
  .لمحلا

 عقوتملا نم لقأ لمحلا نومره ىوتسم-٢
  :نائيش ينعي دق اذه
 عيباسأ ددع قباطي ال عقاولا ف كيدل لمحلا رمع نوكي نأ امأ•
 .ينظت امك لمحلا
 ةداعإ كنم بلطُيس ةداع كلذل .ةيعيبط ةروصب ومني ال لمحلا نإ
  .يموي دعب مدلا تاصوحف

  داتعملا نم أطبأ ةروصب عفتري لمحلا نومره ىوتسم-٣

 امإ نوكي كلذو ,ةيعيبط ةروصب ومني ال لمحلا نأ ينعي دق اذه
 نأ ًانايحا دَقتعُي .ذَبتنُم لمح كيدل نأل وأ ,طاقسإ ثودح  ببسب
 ةلاح نم مغرلاب ةيداع ريغ ةينومره طامنأ دوجو ىلإ عجري كلذ
  .يعيبطلا لمحلا

 رمتسم طوبه ف لمحلا نومره ىوتسم-٤
 .يهتني لمحلا نا ينعيً ةداعاذه
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  رانوسلا تاصوحف

بلقلا ضبن دوجو عم ةيعيبط رانوسلا صحف ةجيتن -١
 ,عئاش ريغ رمأ ةجيتنلا هذه دعب طاقسإ ثودح نإ .ديج ربخ اذه
 ةيدايتعإلا ةيانعلا ف رارمتسإلا كنكمي .نيرشعلاب دحاو نم لقأ
 هدعوم ىتأ اذإ محرلا قنع صحف رابتخإ لمعب كحصنن .لمحلل
 .كيدل فزنلا رمتسا اذإ وأ يرودلا

   اًدكؤم اًطاقسإ رهظي رانوسلا صحف-٢
 انربخت رانوسلا صحف ف اهتيؤر نكمي يتلا تامالعلا نم ددع كانه
 لمحلا سيك مجح نمضتت هذهو .ومنلا نع فقوت دق لمحلا نأب
 نأب ىرن نأ انايحأ اننكمي .بلقلا تاضبن نادقفو ينجلا مجحو
 جراخ تلزن دق ينجلا ةجسنأ ضعب نأو ثودحلاب أدب دق طاقسإلا
 نمضت يتلا ةجلاعملا تارايخ ف ريكفتلا ىلإ يجاتحت امبر .محرلا
 رمالاب سيل اذه ةداع نكل ,تلاز دق لمحلا ةجسنا لك نأ كل
 .لجاعلا

ضبن وأ ينج نودب نكل ريغص لمح سيك رهظي رانوس صحف-٣
بلق
 :امأ ينعي دق ريغصلا سيكلا
 ةيؤر اننكمي ال ثيحبً ادج ةركبم ةلحرم ف لازي ال لمحلا نأ •
 وأ .ينجلا
 .ةحيحص ةروصب ومني ال لمحلا نأ •
 نم ةلحرملا هذه ف هل عَقوَتملا مجحلا قباطي لمحلا سيك ناك اذإ
 رارمتسإلا كنكمي ,كيدل لمحلا نومره ىوتسم عم ىشامتيو ِكلمح
   .لمحلل ةيدايتعإلا ةيانعلاب

  ةطاسبب ببسلا نوكي دق ,حيحصلا مجحلاب سيل لمحلا سيك ناك اذإ
 دكأتلا نم اننكمت يتلا ةديحولا ةقيرطلا .دقتعن امك الماح تسل كنأ
 .رانوسلا صحف ةداعإو تقولا نم ةرتف رورمب حامسلا وه كلذ نم
 هلالخ نمو مايأ ةرشع يلاوح دعب يناثلا رانوسلا صحف ىرجي ةداع
  .ال مأ ومني لمحلا ناك اذإ ام دكأتنس

 وأ ثدحي دق ام فاشتكا نم اننكمت عرسأ ةقيرط دجوت ال ,فسألا عم
 ناثدحي طاقسإلا وأ فزنلا رارمتسإ ,ًانايحأ .كلمح عم ثدحي ال
 .يناثلا رانوسلا صحفل ِكراظتنا ةرتف ءانثا

  غراف محرلا نأ رهظي رانوسلا صحف-٤

 :ينعي دق اذه
 .هتيؤر نكميأل كلذل ادج ركبم لمحلا تقو نإ •
 ةصاخ( تلاز لمحلا ةجسنا لكو ثدح دق اًلماك ًاطاقسإ نإ•

 ثدحي )ًاذبتنُم( لمحلا نوكي دق )ديدش فزن كانه ناك اذإ
 ةروصب ومنلاب رمتسي نأ ذبتنمُلا لمحلل نكميأل .محرلا جراخ
 .جَلاعُي مل نإ ًارطخ ًايلخاد افزن ببسي دقو ةيعيبط

 يلإ تاصوحفلا نم ديزملا ءارجإل ةجاحب كنإف ,ًاغراف محرلا ناك اذإ
 .طاقسإلا ثودح تـبثن وأ ًاذبتنٌم المح سيل لمحلا نأ دكأتن نأ
 ف ىرخأ تاريغت يأ سايقل رخآ مد صحف ءارجإ ةداع يجاتحتس
 رظنب مدلا تاصوحف َذخؤُتسو مدلا ف لمحلا نومره ىوتسم
 ناك اذإ ام ررقنل فزنلاو ملالا ةدش ف تاريغت يأ عم ةيوس رابتعإلا
 صحف ءارجإ ناك اذإ ام وأ ,هب أدبنس ىتمو  جالعلل ةجاح كانه
 .َاديفم ًارمأ رخآ رانوس

 ًاذبَتنُم اًلمح رهظي رانوسلا صحف-٥
 جالعلا ىلإ ةلجاع ةجاح ف ينوكت دقف ذبتنم لمح كانه ناك اذإ
 ىلع اًدامتعا ةجلاعملل نارايخ كانه .تافعاضملا ثودح بنجتل
 لمحلا ةلازإل ةيرورض ةحارجلا نوكت دق .ذبَتنمُلا لمحلا ةعيبط
  .شمكني يكل هيودألاب ًانايحا جلاعي نأ نكمي وأ ذَبتنمُلا

 ?معدلا نم ديزملا ىلع لوصحلا يننكمي نيأ
 ملأ وأ فزن ِكيدل ناك اذإ جاعزنإلاو نزحلاب يرعشت نأ يعيبطلا نم
 وأ ةراشتسالا بلط نم ةدئاف ءاسنلا ضعب دجت .لمحلا ءانثأ
 ةلئاعلا بيبط نم يبلطأ ,يفطاع وأ يسفن  معد يأ ىلع لوصحلا
 .كتقطنم ف صتخم ةعجارمل ةيصوتلا

 لمحلاب رارمتسالا صوصخب ررقأ مل انأ
 تامالعلا يه ركبملا فزنلاو ملألا نوكي دق ,ءاسنلا ضعبل ةبسنلاب
 امدنع كابرإلا ديدشٍ عضو ف ينوكت نأ نكمي .نهلمحل ىلوألا
 ريغ تنك نإف .ينجلا نادقف لامتحإ يهجاوت تناو كلمح نيأدبت
 ةلئاعلا بيبط عم هنع يثدحتت نأ بجي ,كلمح رارمتسإ نم ةدكأتم
 .يحص سرمتم يأ وأ

 ?ةدعاسملا بلطل لصتأ نأ بجي نمب

 :ةماعلا لاصتإلا تارايخ
   (GP)  ةلئاعلا بيبط•
 ةيعمتجملا ةحصلا تامدخ•
 ىفشتسم برقأ ف ءيراوطلا مسق•
 .ركبملا لمحلا ةنياعمل زكرم برقأ•
 1300606024  نخاسلا طخلاا ىلع تاضرمم•

 The Northern Hospital لامشلا ىفشتسم تارايخ

 :ةجلاعملاو صحفلاو ةنياعملا لجأ نم

(EPAS) ركبملا لمحلل ةنياعملا ةمدخ زكرم •
8335 8405 (03)  فتاه•
 3510 9495 (03) سكاف•
  ًاءاسم 5:00 ىلا ًارهظ  2:00  ةعاسلا نم سيمخلا ىلا ءاثالثلا نم

  ةمدخلا زكرمل سكافلاب ًةرشابم ةلاحإلا لسري نأ ةلئاعلا بيبطل نكمي
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 ةّيأ لمحتت نل ,يبطلا كراشتسم نم كلذ يبلطت نأ كيلع ,ةيحص ةيانعل ةجاحب ِتنك وأ ِكلفط صوصخب هنيعم ةحيصن تجتحإ اذإ .طقف ةماع تامولعم روشنملا اذه مدقي : ةيلوؤسملا نم لّصنتلا
اًلدب روشنملا اذه تامولعم ىلع طقف كدامتعإ ةجيتن ررض وأ ةراسخ ثودحل  ةيلوؤسم ةيأ   The Northern Health وأ  The Royal Women Hospital ييفشتسم نم ىفشتسم
  .يلكلملا ءاسّنلا ىفشتسمل ةظوفحم عبطلا قوقح .ءيراوطلل مسق برقاب يلصتت نأ ىجري ةلجاع ةيحص ةيانع ىلا ةجاحب ِكلفط وأ ِتنأ ِتنك اذإ .يحص سرمتم ةعجارم نم

 دعوم كل ددحيسف نرثرونلا ىفشتسم ف ءيراوطلا مسق تلخد اذإ
 .ةعجارملل رخآ
 لمحلا اذهب ةصاخلا تاصوحفلا جئاتنو تامولعم يأ كعم يبلجإ
 ةعجارملل كروضح دنع
  ةعاسلا رادم ىلع لمعي  نرثرونلا ىفشتسم ف ئراوطلا مسق •
  .ةلجعتسم ةياعرل ةجاحب تنك نإ تقو يأ ف يرظحا

 :لمحلا رارمتسإل ًارارق يذختت مل اذإ
MyOptions 1800 يتارايخ •
 748 696 1800 :فتاه
• W:WWW.1800myoptions.org.au 

 ةيرس ىلع ةظفاحملا كل رفوت MyOptions 1800 يتارايخ
ِكعم ثدحتلا مهنكمي ;لمحلا تامدخو تارايخب ةصاخلا تامولعملا
 ,ِكل ةبسانملا تامدخلا ىلا ِكليوحت ىلع اوصرحيو ِكتارايخ لوح
 .ِكرارق ناك امهم

 ليزج نع اوربعي نأ يكلملا ءاسنلا ىفشتسم ىلع يميقلا دوي
 ىلع مهتدعاسمو مهتمهاسم ىلع ثليه نرثرونلل مهركش
 تامولعملا هذه ةمجرت




