
 

 
 
 
 

يالجراح -إجراء اإلجهاض    
  

 

  من خاللها إنهاء الحمل عن قصد هو وسيلة يمكنك   الجراحياإلجهاض 

 بما يلي:الطبيب . خالل هذه االستشارة سيقوم ةالستشارة الطبيلالخطوة األولى هي حجز موعد 

 لك ةمناسب العملية ههذ تتأكيد ما إذا كان •

 الجراحيشرح عملية إجراء اإلجهاض  •

 حسبما تلزمالدم فحوصات الموجات فوق الصوتية وبفحص التصوير إجراء ترتيب  •

 إذا قررت المضي قدما   إعطاؤك استمارة منح الموافقة للتوقيع عليها •

 الترتيبات لإلجهاضاتخاذ  •

 .آخرفي يوم  ىخرعيادات أفي وإجراء اإلجهاض في نفس يوم االستشارة؛  يتم   الطبية قد في بعض العيادات

  التحضير لإلجهاض الجراحي

 .يتم  تخديرك  سالمتك عندما من أجل هذا والعملية. من ست ساعات  قبل حوالي)وال حتى الماء(  يأو تشرب يأو تأكل ينال تدخ   •

 في العيادة لعدة ساعات على األقل. يلتكون يخطط •

 :معك اجلبي •

 الفوط الصحية –

 )إذا لزم األمر( تكإحال رسالة –

 الخاصة بك Medicareبطاقة  –

 (، وت لها صلة باألمربطاقة الرعاية الصحية )إذا كان –

 أي شيء آخر طلبته العيادة. –

 ما أخذك إلى المنزل.  اطلبي من شخص  •

 إلجهاض الجراحيلر يخدالت

 :على ه العمليةهذلالتخدير نطوي ، قد يالطبية على العيادة اعتمادا  

 العمليةأثناء لن تكوني مستيقظة أنت  –عام الر يخدالت •

 (ةوهادئ مخد رة ك، ولكنةمستيقظ ين)حيث تكون "غلسي  لنوم الل" –غاز أكسيد النيتروز  •

 المنطقة، أوتخدير ر في عنق الرحم ليتم حقن مخد   –ر موضعي يخدت •

 .مهدئ ر موضعي معيخدت •

 
 

 

 

 اإلجهاض الجراحي  عملية

 دقيقة. 15وعادة ما تستغرق أقل من  َشْفط بالتَّْخليةالاإلجهاض الجراحي باستخدام  عملياتتم تنفيذ معظم ي



 

Abortion procedure – surgical – Arabic  

 كالتالي: العمليةحدث ت

 .تدريجيا   كيتم توسيع فتحة عنق رحم •

 يتم بعد ذلك إدخال أنبوب رفيع في الرحم. •

 .ةشفط لطيفبواسطة عملية سحب الحمل ي   •

 .ستخدم أداة ت سمى المكشطة للتأكد من أن الرحم فارغا  ت   •

 اإلجهاض الجراحي بعد 

 :(ف النزيفأو بعد بضعة أيام من توق  ) العمليةبعد  ينأسبوع، لمدة من خطر اإلصابة باإللتهاب للحد  

ي ا •  المغطس.بدال  من الدش عبر استخدام ستحم 

 الجماع الجنسي يبتجن   •

 السباحة. يبتجن   •

 .)التامبون( استخدمي الفوط الصحية بدال  من السدادات القطنية •

 النصيحة الطبية بعد اإلجهاضالتماس  كعلي يجب متى

 .بعد عدة أسابيعطبيبك  لمراجعة سيكون لديك موعد روتيني

 :إذاالمستشفى على الفور في أو قسم الطوارئ العام أو طبيبك الطبية عيادتك  يراجع

 شديدا  نزيفك  صبحأ •

 الحمى عانيت من •

 البطن.في ألم حاد أو مغص من  تعاني •

 الجراحياآلثار الجانبية ومضاعفات اإلجهاض 

هي جريت في الثلث األول من الحمل، وحاالت اإلجهاض التي أ  ولدى المضاعفات نادرة ولكنها تحدث في حوالي ثالثة في المائة من عمليات اإلجهاض الجراحي. 

 فيها معظم عمليات اإلجهاض الجراحي، مضاعفات أقل.التي تجري  عادة الفترة

 غير شائعة، ولكن يمكن أن تشمل ما يلي: الجراحيالمضاعفات الخطيرة لإلجهاض 

 المضاعفات  األعراض أو اآلثار الجانبية ما يجب القيام به

 .لتمسي الرعاية الطبية العاجلةإ •

لطلب  000اتصلي هاتفيا  برقم الطوارئ ثالثة أصفار  •

سيارة إسعاف أو اذهبي إلى قسم الطوارئ في أقرب 

مستشفى لك )ال تقودي السيارة بنفسك، اطلبي من 

 .شخص آخر اصطحابك(

 كشط الرحم.شفط وك عبر عالجقد يتم  •

 )من النادر حدوث ذلك( قد تحتاجين إلى نقل دم •

النزيف الذي يمأل أكثر من فوطتين صحيتين كبيرتين  •

 .ويستمر ألكثر من ساعتينفي الساعة الواحدة 

حجمها مثل حجم حبة  ،نزول كتل دموية •

 .صغيرة /ليمونحامض

 .الشعور بالضعف أو اإلغماء •

)النزيف النزيف الحاد 

قد يشير إلى أن ؛ الشديد جدا  

 اإلجهاض لم يكتمل(

 التمسي الرعاية الطبية العاجلة •

راجعي عيادتك الطبية أو طبيبك العام أو قسم الطوارئ  •

ستشفى على الفور للحصول على العالج في الم

 بالمضادات الحيوية

 من المحتمل أن تعاني من: 

 في البطن ألممغص أو  •

 إفرازات مهبلية غير طبيعية •

 الحمى •

 نزيف شديد •

 التعب •

 اإلسهال •

 .القيء •

 

 اإللتهاب

اح بإدراكها  •  إصابة الرحم الجراح. ادهحد  ي • على الفور اومعالجتهيقوم الجر 

ألن  هاحدوثجدا  نادر ال من

يقومون  ن ذو خبرةيجراح
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 المضاعفات  األعراض أو اآلثار الجانبية ما يجب القيام به

عمليات اإلجهاض  بإجراء

 الجراحي  

 لمشورةا ئيالنسا كم طبيب، سيقد  يخالل الحمل المستقبل •

 لك

 إصابة أو ضعف عنق الرحم مشاكل في الحمل في المستقبل.الب هذا قد يسب   •

ألن  احدوثهجدا  من النادر 

ن ذو خبرة يقومون يجراح

بإجراء عمليات اإلجهاض 

 الجراحي  

 

  المزيد من المعلومات

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

 باستخدام األدوية  –إجراء اإلجهاض  •

 اإلجهاض •
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