
Abortion procedure – medication – Arabic  

 

األدوية باستخدام –إجراء اإلجهاض   

  
 

  من خاللها إنهاء الحمل عن قصد كوسيلة يمكن األدوية هوباستخدام اإلجهاض 

بما  ينالصحي الصحي/المهنيين خالل هذه االستشارة، سيقوم المهنيو. بهذه االستشارة طبيب. قد تشارك الممرضة أيضا  ال الستشارة األولى هي حجز موعد الخطوة

 يلي:

 لك تأكيد ما إذا كان هذا اإلجراء مناسبا   •

 ةدوياألعبر تناول شرح عملية إجراء اإلجهاض  •

 دعمكوالتي تالترتيبات التي لديك في المنزل  ةناقشم •

 هاين، بما في ذلك وصف األدوية التي تحتاجبه اتخاذ الترتيبات الالزمة لإلجهاض إذا قررت المضي قدما   •

 .عليها موافقة للتوقيعمنح الك استمارة اؤعطإ •

 موعد آخر.في الدم في هذا الموعد أو فحوصات و فحص التصوير بالموجات فوق الصوتيةلتخضعين قد 

 اإلجراء كما يلي: حدث، فسيةدوياألباستخدام في إجراء اإلجهاض َمضيِت قدما  إذا 

هرمون البإيقاف عمل ( الحمل RU486باسم  )المعروف سابقا   ميفيبريستوننهي ي  و(، إما في العيادة أو في المنزل. ميفيبريستون) دواء حبةأول  ينتأخذ •

 . )البروجسترون( الذي يدعم الحمل

 الحمل دفعص الرحم لنق الرحم وتقل  ليين عوبروستول في تزميالب يتسب  وساعة )عادة في المنزل(.  48إلى  24الثاني )الميزوبروستول( بعد حبة الدواء  ينتأخذ •

 .إلى الخارج

 أطول. وقتا  يستغرق  قدوالثانية )الميزوبروستول(. حبة الدواء عادة ما يكتمل اإلجهاض بعد أربع إلى ست ساعات من تناول  •

 ة.نشطاأل التقليل من ممارسة عادة  إلى يوم أو يومين من الراحة أو ينستحتاج •

  خالل اإلجهاض باستخدام األدوية

 األعراض التالية:المعاناة من  يعوق  تتأن الميزوبروستول، يمكنك حبة دواء بعد أخذ 

 (امرأة وأخرىالغثيان والقيء واإلسهال والدوخة والصداع والحمى )وهذا يختلف بين  •

يمكن و(. الطمثمن  غزير أكثرف بعد ساعة إلى أربع ساعات )ي( ونز/العادة الشهريةالطمثألم في البطن خالل نصف ساعة )عادة ما يكون أقوى بكثير من ألم  •

 عتوقيت غير متوق  الأن يكون 

ة النزيف لتصبح بنفس مستويات النزيف خالل الطمث •  تقريبا   ا  عشر يوما  إضافي ةوتستمر لفترة تتراوح بين عشرة إلى ست بعد ساعتين إلى ست ساعات، تخف حد 

 .يةدواألباستخدام جهاض اإلل لمدة تصل إلى أربعة أسابيع بعد طو  مالأو توق ع يمكن أن يستمر النزيف غير المنتظم أو غير الم •

   يةدواألباستخدام جهاض اإلبعد 

ذهبت إليها إلى ثالث أسابيع مع الطبيب أو العيادة التي  أسبوعينطبية بعد المتابعة أخذ موعد للمن إجراء فحص دم و ي، تأكدةدوياألباستخدام اإلجهاض إجراء بعد 

 حامال . يدلم تع  بأنك للتأكد من اكتمال اإلجراء و

 خالل األسبوع التالي لإلجهاض:اإلصابة باإللتهاب للحد من خطر 

 تامبون(ال) أي شيء في المهبل، بما في ذلك السدادات القطنية يلدخِ ت  ال  •

 المهبلعبر الجنس  يمارستال  •

 ف النزيف، بما في ذلك الرياضة أو العمل البدني الثقيل، حتى يتوق  شاقبأي نشاط  تقوميال  •

 (.في الدش )يمكنك االستحمامفي المغطس  يحم  ستتأو ال تمارسي السباحة  •
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 يةدواألباستخدام جهاض اإلاآلثار الجانبية ومضاعفات 

عتادةاآلثار الجانبية   تشمل: ةدوياألباستخدام بعد اإلجهاض  الم 

 جات الرحمألم من تشن   •

 ةطويليستمر لفترة ع أو غير منتظم أو نزيف غير متوق   •

 الغثيان •

 القيء. •

 يمكن أن تشمل ما يلي:لكن وغير شائعة،  ةدوياألباستخدام المضاعفات الخطيرة لإلجهاض 

 المضاعفات األعراض العالج

 الطبية العاجلة الرعايةلتمسي إ •

هاتفيا  برقم الطوارئ ثالثة أصفار  ياتصل •

إلى  يسيارة إسعاف أو اذهبطلب ل 000

)ال  لك ستشفىملطوارئ في أقرب اقسم 

اطلبي من شخص نفسك، قودي السيارة بت

 (آخر اصطحابك

  نقل دمتحتاجين إلى قد  •

 فيكبيرتين فوطتين صحيتين يمأل أكثر من الذي نزيف ال •

 ألكثر من ساعتينويستمر  الواحدة ساعةال

 /ليمونحامضحجم حبة مثل حجمها دموية كتل نزول  •

 صغيرة

 الشعور بالضعف أو اإلغماء •

 جدا (شديد )النزيف ال الحاد نزيفال

 

كل بين من  ةأقل من واحد عنديحدث 

 امرأة 1000

 عاجلةالطبية ال الرعاية لتمسيا •

أو  العام أو طبيبكالطبية عيادتك  يراجع •

قسم الطوارئ في المستشفى على الفور 

 العالج بالمضادات الحيويةللحصول على 

 أن تعاني من: من المحتمل 

 لماأل •

 إفرازات مهبلية غير طبيعية •

 ىحمال •

 التعب •

 سهالاإل •

 ءالقي •

 

 لتهاباإل

 

 امرأة 100كل  بين من ةيحدث في واحد

أو إجراء حبوب الدواء ب تكرار تطل  يقد  •

 جراحي صغير إلزالتها

ب النزيف الحمل في الرحم وتسب  من تبقى بعض أنسجة  •

 المستمر

 في الرحم الحملبقاء جزء من 

 100كل بين من  5إلى  2يحدث في 

 امرأة

اإلجهاض  تناول حبوبيمكن تكرار  •

تكون هنالك حاجة  أو قد ةدوياألباستخدام 

 اإلجهاض الجراحي*إجراء  إلى

  ينجح اإلجراء لم استمرار أعراض الحمل مثل الغثيان والقيء •

 

 امرأة 100كل بين من  2يحدث في 

 ه الجنين.تشو  في تناولها  ب األدوية التي تم  * إذا لم يحدث اإلجهاض بعد تناول األدوية، فسيتم نصحك بعدم مواصلة الحمل ألنه في بعض الحاالت قد تسب  

 

  :ا كنتإذ عاية الطبيةراللتمسي إ

 الثاني( حبة الدواءساعة من تناول الميزوبروستول ) 24بعد  ينزفلم ت •

 متواصل نزيف شديدتعانين من  •

 .لديك إشارات على أنك ما زلت حامال  بعد أسبوع •

 القيام بذلك عن طريق االتصال بـ: يمكنك

 ةدوياألباستخدام التي تمت فيها عملية اإلجهاض  الطبية العيادة •

 عامالطبيب ال •

 أقرب قسم للطوارئ في المستشفى. •
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  المزيد من المعلومات

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

 اإلجهاض  •

 الجراحي -إجراء اإلجهاض  •
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