سقط جنین

سقط جنین (یا "خاتمه دادن به حاملگی") زمانی است که عمدا به حاملگی خاتمه داده می شود.








سقط جنین در ویکتوریا قانونی است
دو نوع سقط جنین وجود دارد :با جراحی و با دوا .هر دو نوع امن و قابل اعتماد هستند.
در ویکتوریا ،شما می توانید تا نُه هفته حاملگی (بسته شدن نطفه) سقط جنین با دوا را انجام دهید .شما می توانید سقط جنین با جراحی را از
حدود شش هفته حاملگی به بعد داشته باشید.
مناطق دسترسی مصون تا  150متر در اطراف درمانگاهای های سقط جنین در ویکتوریا وجود دارد .این بدان معنی است که شما می توانید
به کلینیک وارد یا ازآن خارج شوید بدون آن که کسی بخواهد برای شما درد سر ایجاد کند.
داکتری که نمیخواهد سقط جنین انجام دهد باید شما را به یک داکتر دیگری ارجاع دهد که معلومات دادن در مورد سقط جنین و خدمات سقط
جنین را رد نمی کند.
عوارض جدی سقط جنین بسیار نادر است .اگر پس از سقط جنین در مورد سالمتی خود نگران هستید ،کمک طبی بخواهید.
اگر شما در بارۀ سقط جنین فکر می کنید و در مورد سقط جنین و خدمات موجود در ویکتوریا معلومات می خواهید ،می توانید 1800
 MyOptions.org.auرا جستجو کنید یا با  1800 MyOptionsدر  1800 696 784تماس بگیرید.

مقایسۀ بین سقط جنین طبی و جراحی
سقط جنین طبی
این چه نوع روش است؟

چقدر موثر است؟

کدام خدمات صحی آنرا ارائه می کند؟

در کجا انجام می شود؟

 بدون جراحی ،مشابه سقط شدن غیر عمدی طفل
است
 در این روش قرص ها خورده می شود
 95 تا  98فیصد موفق است
 در حدود دو تا پنج فیصد زنان به قرص های
اضافی یا یک عمل کوچک جراحی برای تکمیل
کردن عملیۀ سقط ضرورت دارند
 1800 MyOptions.org.auرا بررسی کنید
گزینه ها شامل این ها می شود:
 داکتران طب عمومی
 خدمات صحی اجتماعی
 کلینیک ها و شفاخانه های خصوصی سقط
جنین
 شفاخانه های دولتی
 از طریق ’( ‘telehealthصحت از طریق
تلفون) که مشورۀ صحی از طریق تلفون
است ،آزمایشات اثبات حاملگی به صورت
محلی انجام می شود
مشاوره طبی در یک کلینیک یا از طریق telehealth
( صحت از طریق تلفون) انجام می شود و سقط جنین

سقط جنین جراحی


عمل جراحی ،معموال با نوعی از
بیهوشی



 98فیصد موفق است

 1800 MyOptions.org.auرا
بررسی کنید:
گزینه ها شامل این ها می شود:




شفاخانه های دولتی
شفاخانه های خصوصی
درمانگاهای خصوصی روزانه

در یک شفاخانه یا واحد جراحی روز

سقط جنین طبی

سقط جنین جراحی

در خانه یا در محیط مشابه انجام می شود.
چه مدتی را در بر می گیرد؟

پس از قرص اول 24 ،تا  48ساعت بعد قرص دوم
گرفته می شود ،و سقط جنین بطور اوسط چهار تا شش
ساعت بعد از آن اتفاق می افتد

به طور معمول تا  15دقیقه برای عملیه،
عالوه برآن آماده سازی و بهبودی مدت
چند ساعت را دربر می گیرد

در کدام مرحلۀ حاملگی انجام می
شود؟

از زمانی که حاملگی در اولترا سوند دیده شده بتواند ،و
تا  9هفته حاملگی

امن ترین بوده و اغلب در بین  6تا 12
هفته حاملگی انجام می شود

آیا خونریزی وجود خواهد داشت؟

خونریزی بطور اوسط  10تا  16روز دوام می کند

خونریزی بین زنان متفاوت است و می
تواند خفیف یا شدیدتر باشد
خونریزی ممکن است برای چند هفته
ادامه داشته باشد و می تواند غیر قابل
پیش بینی و نامنظم باشد

هزینۀ آن چقدر است؟

در مورد هزینۀ آن با ارائه کنندۀ خدمات تماس بگیرید

در مورد هزینۀ آن با ارائه کنندۀ خدمات
تماس بگیرید

چه موقع جلو گیری از حاملگی می
تواند شروع شود؟

اکثر اشکال جلو گیری از حاملگی می تواند فوری یا
پس از سقط جنین با دوا شروع شود

اکثر اشکال جلو گیری از حاملگی می
تواند در همان روز سقط جنین با جراحی
شروع شود

در مراحل بعدی حاملگی کمتر شایع
است (و کمتر ارائه کنندۀ خدمات آن را
پیشنهاد می کنند)

معلومات بیشتر
این ورقۀ معلومات یکی از سه ورقۀ معلومات در بارۀ سقط جنین در راهنمای ترجمۀ مطالب صحی است .لطفا همچنین دو مطالب زیر را نیز
ببینید:
• روش سقط جنین  -با دوا
• روش سقط جنین – با جراحی

از کجا کمک باید گرفت
•
•
•
•
•

 1800 my optionsتلفون 1800 696 784 :خدمات ترجمانی 131450
داکتر خانوادگی شما
برنامه ریزی خانواده ویکتوریا تلفون (03) 9257 0100 )03( 9257 0100 :یا تماس مجانی 1800 013 952
خدمات صحی جامعهhttps://www2.health.vic.gov.au/primary-and-community-health/community- :
ealth/community-health-directory
خط کمک تلفونی حاملگی ،والدت و نوزاد 1800 882 436
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