اإلجهاض

اإلجهاض (أو "إنهاء الحمل") هو اإلنهاء المتع ّمد للحمل.
•
•
•
•
•
•
•

اإلجهاض قانوني في والية فيكتوريا.
هناك نوعان من اإلجهاض :الجراحي وباستخدام األدوية .كال النوعين آمن وموثوق به.
في والية فيكتوريا ،يمكنك الحصول على أدوية اإلجهاض لغاية تسعة أسابيع من الحمل (فترة الحمل) .ويمكنك اإلجهاض عبر عملية جراحية إبتداء
من حوالي ستة أسابيع من الحمل وما بعدها.
توجد مساحة للوصول اآلمن تصل مسافتها إلى  150متر حول عيادات اإلجهاض في والية فيكتوريا .وهذا يعني أنه بإمكانك الدخول أو الخروج
من العيادة دون أن يحاول أحد إزعاجك.
يجب على الطبيب الذي ال يرغب في إجراء عملية اإلجهاض أن يقوم بإحالتك إلى طبيب آخر ال يعترض على تقديم المعلومات حول اإلجهاض
وخدمات اإلجهاض.
المضاعفات الخطيرة لإلجهاض نادرة جدا .وإذا كنت قلقة على صحتك بعد اإلجهاض ،أطلبي المساعدة الطبية.
إذا كنت تفكرين في اإلجهاض وترغبين في الحصول على المعلومات حول اإلجهاض والخدمات المتوفرة في فيكتوريا ،يمكنك البحث عن الموقع
اإللكتروني 1800myoptions.org.au :أو االتصال هاتفيا بـ  1800MyOptionsعلى الرقم 1800 696 784

المقارنة بين اإلجهاض الطبي والجراحي
اإلجهاض باستخدام األدوية
أي نوع من اإلجراء هو؟
ما مدى فعاليته؟

ما هي الخدمات الصحية التي
تق ّدمه؟

•

غير جراحي ،ويشبه اإلجهاض التلقائي

•

يجب تناول حبوب الدواء لهذا اإلجراء

•

تتراوح نسبة نجاحه من  95إلى  98في المئة

•

ستحتاج حوالي  2إلى  5في المئة من النساء إلى حبوب دواء
إضافية أو إجراء جراحي صغير إلكمال اإلجهاض

اإلجهاض الجراحي


إجراء جراحي ،يصاحبه عادة نوع من
أنواع التخدير



نسبة نجاحه  98في المئة

راجعي 1800 MyOptions.org.au

راجعي 1800 MyOptions.org.au

الخيارات تشمل:

الخيارات قد تشمل:

•

األطباء العامين

•

المستشفيات العامة

•

خدمات الصحة المجتمعية



المستشفيات الخاصة

•

عيادات اإلجهاض والمستشفيات الخاصة



عيادات اليوم الواحد الخاصة



المستشفيات العامة

•

عبر " ،"telehealthوهو خدمة استشارية عبر الهاتف ،علما
أن االختبارات لتأكيد الحمل تتم محليا

أين يحدث؟

تحدث االستشارة الطبية في العيادة أو من خالل ( telehealthعبر
الهاتف) ويحدث اإلجهاض في المنزل أو في بيئة مماثلة له.

في المستشفى أو في وحدة جراحة اليوم الواحد

كم من الوقت يستغرق؟

بعد تناول أول حبة دواء ،يتم تناول حبة الدواء الثاني بعد  24إلى
 48ساعة ،وسيحدث اإلجهاض إجماال بعد أربع إلى ست ساعات
من ذلك

يستغرق عادة اإلجراء ما يصل إلى  15دقيقة،
باإلضافة إلى وقت اإلعداد واالنعاش الذي
يستغرق عدة ساعات

في أي مرحلة من الحمل يت ّم؟

من الوقت الذي يمكن فيه رؤية الحمل عبر الموجات فوق الصوتية،
ولغاية تسعة أسابيع من الحمل

األكثر أمانا واألكثر شيوعا بين  6و 12أسبوعا
أقل شيوعا (ويقدمها عدد أقل من الخدمات)

اإلجهاض باستخدام األدوية

اإلجهاض الجراحي
خالل المراحل المتأخرة من الحمل

هل هناك نزيف؟

قد يستمر النزيف إجماال لمدة  10إلى  16يوما

ما هي التكلفة؟

اتصلي بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول التكلفة

اتصلي بمزود الخدمة للحصول على معلومات
حول التكلفة

متى يمكن البدء باستخدام
وسائل منع الحمل؟

يمكن البدء باستخدام معظم أشكال وسائل منع الحمل إما مباشرة أو
بعد وقت قصير من إجراء اإلجهاض باستخدام األدوية

يمكن البدء باستخدام معظم أشكال منع الحمل
في نفس اليوم الذي يتم فيه اإلجهاض الجراحي

يختلف النزيف بين امرأة وأخرى ويمكن أن
يكون خفيفا أو أشد
قد يستمر لعدة أسابيع ،ويمكن أن يكون غير
متوقع وغير منتظم

المزيد من المعلومات
صحيفة الحقائق هذه هي واحدة من ثالث صحائف حقائق حول اإلجهاض في دليل الترجمات الصحية .يرجى االطالع أيضا على:
•

إجراء اإلجهاض – باستخدام األدوية

•

إجراء اإلجهاض  -الجراحي

أين يمكن الحصول على المساعدة
•

 1800 my optionsهاتف 1800 696 784 :مترجم شفهي 131450

•

طبيبك العام

•

( Family Planning Victoriaهيئة تنظيم األسرة في فيكتوريا) هاتف (03) 9257 0100 :أو مكالمة مجانية على الرقم 1800 013 952

•

خدمة الصحة المجتمعيةhttps://www2.health.vic.gov.au/primary-and-community-health/community-health/community- :
health-directory

•

( Pregnancy, Birth and Baby Helplineخط المساعدة أثناء الحمل والوالدة ولألطفال الرضع) 1800 882 436
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