
 

 

   اإلجهاض 
 

 .حملهو اإلنهاء المتعّمد لل)أو "إنهاء الحمل"(  اإلجهاض

  كتوريا.يف والية اإلجهاض قانوني في •

 .موثوق بهن آمن ويكال النوع. يةدواأل استخداموب يراحالجهناك نوعان من اإلجهاض:  •

 إبتداء  عملية جراحية  عبرإلجهاض ا يمكنك  و(. فترة الحملتسعة أسابيع من الحمل )لغاية  أدوية اإلجهاضالحصول على  فيكتوريا، يمكنك  والية في  •

 .بعدهاما و حوالي ستة أسابيع من الحملمن 

هذا يعني أنه بإمكانك الدخول أو الخروج و. فيكتورياوالية حول عيادات اإلجهاض في  متر 150إلى مسافتها تصل  مناآلوصول ساحة للمتوجد  •

 .إزعاجكمن العيادة دون أن يحاول أحد 

حول اإلجهاض معلومات الك إلى طبيب آخر ال يعترض على تقديم تلاحإقوم بجهاض أن ياإليجب على الطبيب الذي ال يرغب في إجراء عملية  •

 وخدمات اإلجهاض.

 المساعدة الطبية. يطلبأعلى صحتك بعد اإلجهاض،  ةإذا كنت قلقو. فات الخطيرة لإلجهاض نادرة جدا  المضاع •

الموقع  رة في فيكتوريا، يمكنك البحث عنمعلومات حول اإلجهاض والخدمات المتوف  الفي الحصول على  ينجهاض وترغباإلفي  ينإذا كنت تفكر •

 784 696 1800 الرقم على 1800MyOptions ـبهاتفيا  أو االتصال  1800myoptions.org.au: اإللكتروني

 اإلجهاض الطبي والجراحيبين مقارنة ال

   األدوية باستخدام اإلجهاض  اإلجهاض الجراحي

  ،من  نوععادة يصاحبه إجراء جراحي

 التخدير نواعأ

 التلقائي  جهاضاإليشبه وغير جراحي،  •

 هذا اإلجراءالدواء ل حبوبيجب تناول  •

 اإلجراء هو؟من نوع أي 

 

 في المئة 98إلى  95تتراوح نسبة نجاحه من  • في المئة  98 نسبة نجاحه 

 حبوب دواءفي المئة من النساء إلى  5إلى  2ستحتاج حوالي  •

 إضافية أو إجراء جراحي صغير إلكمال اإلجهاض

 ؟تهما مدى فعالي

 MyOptions.org.au 1800راجعي 

 تشمل:قد الخيارات 

 المستشفيات العامة  •

 ةخاصالمستشفيات ال 

 الخاصةاليوم الواحد يادات ع 

 

 MyOptions.org.au 1800راجعي 

 الخيارات تشمل:

 العامين طباءاأل •

 يةصحة المجتمعالخدمات  •

 خاصة المستشفيات الو جهاضاإلعيادات  •

 المستشفيات العامة 

علما  ة عبر الهاتف، ياستشارخدمة "، وهو telehealth" عبر •

 ليا  تأكيد الحمل تتم محلختبارات االأن 

ما هي الخدمات الصحية التي 

 مه؟تقدّ 

)عبر  telehealth من خاللاالستشارة الطبية في العيادة أو حدث ت اليوم الواحدجراحة  في وحدةفي المستشفى أو 

 .له الهاتف( ويحدث اإلجهاض في المنزل أو في بيئة مماثلة

 أين يحدث؟

دقيقة،  15 ما يصل إلىاإلجراء عادة يستغرق 

نعاش الذي باإلضافة إلى وقت اإلعداد واال

 عدة ساعاتيستغرق 

إلى  24الثاني بعد الدواء  حبةتم تناول ، يدواء حبةأول  تناول بعد

بعد أربع إلى ست ساعات إجماال  ساعة، وسيحدث اإلجهاض  48

 من ذلك

 كم من الوقت يستغرق؟

 ا  أسبوع 12و 6بين  واألكثر شيوعا   األكثر أمانا  

عدد أقل من الخدمات( يقد مها )و أقل شيوعا  

الموجات فوق الصوتية،  عبررؤية الحمل  فيه يمكنالوقت الذي من 

 تسعة أسابيع من الحملولغاية 

 ؟في أي مرحلة من الحمل يتمّ 



 

Abortion - Arabic 

   األدوية باستخدام اإلجهاض  اإلجهاض الجراحي

  خالل المراحل المتأخرة من الحمل

أن  ويمكنوأخرى  امرأةبين ف ييختلف النز

 أشدأو  يكون خفيفا  

كون غير يستمر لعدة أسابيع، ويمكن أن يقد 

 ع وغير منتظممتوق  

 هل هناك نزيف؟ يوما   16إلى  10لمدة  إجماال  يستمر النزيف  قد

د الخدمة للحصول على معلومات بمزو   ياتصل

 حول التكلفة

 كلفة؟التما هي  د الخدمة للحصول على معلومات حول التكلفةبمزو   ياتصل

معظم أشكال منع الحمل باستخدام بدء اليمكن 

 في نفس اليوم الذي يتم فيه اإلجهاض الجراحي

منع الحمل إما مباشرة أو وسائل معظم أشكال باستخدام بدء اليمكن 

 يةدواألباستخدام جهاض اإل إجراء بعد وقت قصير من

باستخدام  ءبدالمتى يمكن 

 وسائل منع الحمل؟

 

  المعلوماتالمزيد من 

 على: رجى االطالع أيضا  واحدة من ثالث صحائف حقائق حول اإلجهاض في دليل الترجمات الصحية. ي  هي الحقائق هذه صحيفة 

 يةدواأل باستخدام –إجراء اإلجهاض  •

 يالجراح -إجراء اإلجهاض  •

 أين يمكن الحصول على المساعدة

• 1800 my options  :131450مترجم شفهي   784 696 1800هاتف 

 طبيبك العام •

• g VictoriaFamily Plannin  (هاتف: تنظيم األسرة هيئة )952 013 1800أو مكالمة مجانية على الرقم   0100 9257 (03)في فيكتوريا 

//:health/community-health/community-community-and-www2.health.vic.gov.au/primaryhttps-  :خدمة الصحة المجتمعية •

directory-health 

• Pregnancy, Birth and Baby Helpline   )4361800 882)خط المساعدة أثناء الحمل والوالدة ولألطفال الرضع  
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