نشرة معلومات
إجراءات اإلجهاض ومضاعفاته
اإلجهاااض :يعنييا اإنهيياا اتعتععييد تلحعييلم ميي إزاتييا اتينيي ن
واتعش عة من اترحم .وهو إجراا جراحا يحعل تألم بعضا من
نفس اتعخاطر اتتا يحعلها أي إجراا جراحا آخرم فضل عين
بعض اتعخاطر األخرى اتتا يتفرد بها إجراا اإجهاض نفسا.
خياااارات الترااادير :هنيييام ععوميييا  3خ يييا ات تتخيييدير اتنسييياا
اتلييواتا يخضييعن تهجهيياض فييا األثييهر اتلل يية ا وتييا ميين
اتحعل.
التردير الموضاع  :ييتم ترك يأ أنبيور مير تلحقين اتو ييديم
عييادة فييا أحييد أو دة ات ي ا أو ظهيير ات ييد .ويييتم إجييراا ذت ي
تحسييبا تحييدوأ أي حاتيية طييوا ط تتالييأ اتوصييوا اتو يييدي
اتسري إتى اتدو ة اتدمويية أ نياا إجيراا اإجهياض .وييتم حقين
عقا اتتخدير اتعوضعا مباثرة فا عنق اترحم.

•التردير الكل :
يتم ترك أ أنبيور مير تلحقين اتو ييديم عيادة فيا أحيد أو دة
ات ا أو ظهر ات دم م ييتم حقين اتعقياق ر إحيداأ حاتية فقيدا
اتوعا اتوامل .وقد يتم وض قنيا عليى األني واتفيم تتعياطا
اتعقاق ر با ستنشاق .تن توونا واع ة/مد كة إطلقا تعا يحيدأ
فا إجراا اإجهاض.
وتشعل بعض اآل ا اتيانب ة اتشائعة تلتخدير اتولام ما يلا:
 اتغل ا أو اتقاا
 اتصدا
 أتم و/أو كدمات فا مواق اتحقن
 أتم أو جفاف باتحلق واتشفاس
 عدم وضوح اترؤيةم أو ازدواج اتبصر
 صعوبة فا اتتبوا

وتشعل مخاطر اتتخدير اتعوضعا ما يلا:
 تفاعل موضعا تعقاق ر اتتخدير؛
(على مستوى اتيسم كلا)
تعقاق ر اتتخدير؛
 حساس ة جهازية
 تلييوأ م وروبييا يييىدي إتييى تل ي تييبعض األعصييار
و/أو اتنزي

ويعويين أيضييا أ تحييدأ بعييض اآل ييا اتيانب يية األقييل ث ي وعام
وتشعل ما يلا:
 أوجا وآ م باتعضلت
 ضع عام
 حساس ي ة خف فيية تلعقيياق ر اتعسييتخدمة – حويية أو طف ي
جلدي
 إصابة مىقتة تألعصار

التردير الموضع  ،مع التهدئة بالحقن الوريدي:
يتم ترك أ أنبيور مير تلحقين اتو ييديم عيادة فيا أحيد أو دة
ات ا أو ظهر ات د .م يتم حقين اتعقياق ر اتو يديية مباثيرة فيا
ميرى اتدم إحيداأ اتتهدئيةم وتي س فقيدا اتيوعا .وييتم حقين
عقا اتتخدير اتعوضعا مباثرة فا عنق اترحم.

بعض اآل ا اتيانب ة غ ر اتعأتوفة اتتا يعون أ تحيدأ أيضيام
ما يلا:
 اتوعا أ ناا اتتخدير.
 اإضرا باألسنا اتاب ع ة أو اتصناع ة.
 إصييابة بيياتحنيرة واألحبيياا اتصييوت ة تسييبأ بحيية فييا
اتصوت بشول مىقت.
 حساسييييي ة تعقييييياق ر اتتخيييييدير و/أو اتربيييييو (حساسييييي ة
اتصد ).
 جلاات دموية باتساق.
 نوبة صر .

(اتعرجييييي  :نشيييييرة "صيييييحة كوينز نيييييد" اتععنونييييية" :حيييييوا
اتتخدير")

وتشييييعل مخيييياطر اتتخييييدير اتعوضييييعا ميييي اتتهدئيييية بيييياتحقن
اتو ييييديم تلييي اتعخييياطر اتعييي كو ة أعيييلس باتنسيييبة تلتخيييدير
اتعوضعا وحدسم باإضيافة إتيى احتعياا حيدوأ حساسي ة ضيد
اتعقاق ر اتو يدية اتعستخدمة.
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 عدوات م وروب ة باتصد (احتعاا حدو ها أكبير عنيد
اتعدخن ن).
 اإضييييرا باألعصييييار ومنيييياطق اتيلييييد اتعتعرضيييية
تلضغط.

مضاعفات اإلجهاض
تشعل مضاعفات اإجهاض جع تل اتع كو ة أعيلس باتنسيبة
تعضاعفات اتتخديرم باإضافة إتى:

(اتعرج  :نشرة "صحة كوينز ند"م بعنوا  :حوا اتتخدير)



تعزيييييد ميييين اتععلومييييات عيييين اتعضيييياعفات واآل ييييا اتيانب يييية
تلتخيييديرم يرجيييى اترجيييو إتيييى اتعوقييي اإتوترونيييا اتخيييا
بـ"صحة كوينز ند" فا www.health.qld.gov.au






اجراءات اإلجهاض
حتيييى نهايييية األسيييبو اتيييـ  21مييين اتحعيييلم ييييتم اتبيييا تقن ييية
اإجهاض اتيراح ة األكلر ثي وعا اتعسيعاة "اتبيزا اتشيفاا".
وف هيييا ييييتم توسييي عنيييق اتيييرحم أو بواسييياة سلسيييلة متزاييييدة
اتسع من اتع دا /اتقضبا  .م يتم إدخاا أنبور فا اترحم مين
خلا عنق اترحمم ويستخدم اتشفط إزاتة اتين ن واتعش عة من
اتييرحم .ييم تسييتخدم أداة آخييرى تسييعى "اتعوحتيية" فييا كحييت
جييد ا اتييرحم تلتأكييد ميين عييدم تييرم أي مخلفييات تلحعييل فييا
اتداخل .و يستغرق ه ا اإجراا اتيراحا أكلر من  21دق قية
عادة.
وبعد نهاية األسبو اتـ 21مين اتحعيلم يسيتخدم إجيراا مختلي
أل اتين ن يوو أكبر نعوا وحيعام ويوو من اتصعأ ازاتتا
باسيييتخدام طريقيييا اتشيييفط .وهنيييام طريقتيييا مختلفتيييا م وتوييين
كلتاهعيا تحتاجيا إتييى تل ي ن وتوسي عنييق اتيرحم بد جية أكبيير
ميين اتتييا يحتاجهييا اإجهيياض فييا األسيياب اتيـ  21األوتييا ميين
اتحعيييل .ويعويييين فييييا هيييي س اتحاتيييية إعايييياا اتعقيييياق ر اتعلبايييية
تلهرمونات عن طريق اتفم أو اتعهبلم تتل ن عنق اترحم .وبد
من ذت م يعون توسي عنيق اتيرحم بإدخياا ع يدا /قضيبا مي
منتج مع ن فا عنق اترحم .ه ا اتعنتج ينتفخ داخل عنيق اتيرحم
ببطا علا مدي عدة ساعاتم حتى يتس عنق اتيرحم بعيا يوفيا
تلسعاح باإجهياض (إخيراج اتيني ن) .وعيادة ميا تييرى ععل ية
يوم أو إ ن ن.
اإجهاض نفسها بعد ٍ






اتنزي اتعفرط و/أو تراكم جلاات اتيدم فيا اتيرحم معيا
يتالأ مزيدا من اإجرااات اتيراح ة.
اتنزي اتعفرطم معا قد يتالأ نقل اتدم.
اتتلوأ اتع وروبا.
تعزق فا عنق اترحمم معا قد يتالأ خ اطة.
قييييأ (أو تعييييزق) فييييا جييييدا اتييييرحم و/أو األعضيييياا
األخرىم ات ي قد يلتئم من نفسيام أو قيد يتاليأ إصيلح
جراحا أوم ناد ام استئصاا اترحم.
اتتلوأ اتع وروبا تليرحم و/أو أناب يأ فياتور .وحيدوأ
أي تلي بأناب ييأ فيياتور يزيييد ميين احتعيياا حعييل اتعييرأة
ف عا بعد حعل خا ج ا (خا ج اترحم).
ضيييع عنيييق اتيييرحمم معيييا قيييد يضيييع اتقيييد ة عليييى
اإنيار فا اتعستقبل.
"متلزمييية أثيييرما " (وقييي اتحييي ض واتتصييياقات فيييا
اترحم) معا قد يعوق اإنيار فا اتعستقبل.
ا كتئارم اضارار اتعزاجم زيادة خار ا نتحا .

(اتعراج  :موق "اتصحة األفضل" اتتاب تحوومة ف وتو يا ـيـ
ميييييايو 1002م و"و قييييية اتعوافقييييية اتواع ييييية" مييييين "اتواتديييييية
اتعخااة أسترات ا")
هنام اتعزيد من مضاعفات اإجهياض اتعدييدة م سيواا اتبدن ية
واتنفس ي ةم اتتييا ييييري بحلهييا ج ييدا عل يى اتصييع د اتييدوتا .إ
كنيت مهتعية بياتقرااة عين هي ا اتبحي م يعوني زييا ة اتعوقي :
www.afterabortion.org

(اتعرج  :موق "اتصحة األفضيل" اتتياب تحوومية ف وتو ييا ـيـ
مايو )1002
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