نشرة معلومات
أسئلة يجب أن تسأليها لنفسك قبل اإلجهاض
إذا كنتتتت رتتتت رتتتتر ت اختيتتتتا اإلجهتتتتا  ،بعتتتت رتتتترا ة جميتتتت
المعلومات واستكشاف جمي الب ائل الخاصة بك ،فمن المهم ج ا
أن تشعري أنك المتحكمة في كل هذه العملية.
بعض األسئلة التي يجب أن تسأليها لنفسك ...
 هل ررا اإلجها ررا ي أنا ،أم أني أشتعر بالغت ،
بأي شتكل متن اكشتكا  ،متن ربتل أي شتخو أو ترف
آخر؟
 هل بحث جمي الخيا ات األخرى ،بما في ذلتك التبنتي
أو تربية طفلي بنفسي؟
 هل فكرت كيف سأشعر إزا هذا القرا في المستقبل ..
بع شهر ،أو  9أشهر ،أو سنوات من األن؟
 كيف سأشتعر إذا لتم أستتع الحمتل فتي المستتقبل بستب
هذا اإلجها ؟
هل اطلع على جمي نشرات المعلومات المتاحتة علتى مورعنتا
على اإلنترن ؟







"إذا كن حامل"
"و ره حساب الخيا ات"
"حقائق عن اإلجها "
"نمو الجنين وتعو ه"
"التبني"









هل يج علي دف أي سوم مق ما ربل اكستشتا ة؟ وإذا
كان األمر كذلك ،فكم هي هذه الرسوم؟
هل يمكنني ت يير أيي في أي ور  ،واسترداد ما دفعتته
بالكامل؟
هل ستقوم بإجرا فحو بالموجات فوق الصوتية؟
هل لهذا الفحو تكلفة إضافية؟
هل ستسمح لي باإلطلع على صو الفحتو بالموجتات
فوق الصوتية ،إذا اخترت ذلك؟
هل ستععيني معلومات مكتوبة عتن أي تتأثيرات جست ية
أو عاطفية محتملة ر تنتج من اإلجها ؟
هتتتتل ستتتتتجري فحوصتتتتا علتتتتي فيمتتتتا يختتتتو األمتتتترا
الجنسية ،ربل إجرا اإلجها  ،إذا تم إجراؤه؟

إذا كنت تشعرين بعدم اإلرتياح ألي من إجابات هذه األسئئلة ،فئ
تحجزي موعد إجراء العملية.
راجعي موقعنا علي اإلنترنت:
 ، www.pregnancysupport.com.auللحصئئول علئئي
بيانئئئات أقئئئر "خدمئئئة دعئئئم للحمئئئل" لئئئك ،لمناقشئئئة الخيئئئارات
المتاحئئة أمامئئك .لئئئيل عليئئك اتخئئاذ قئئئرار متسئئر  .ونحئئن هنئئئا
لمساعدتك.

بعض األسئلة التي يجب أن تسأليها للقائم بعملية اإلجهاض قبل
حجز موعد العملية:






ما هو اسم العبي الذي سيقوم بعملية اإلجها لي؟
هل ل يك حق إدخا المرضى في المستشفى المحلي في
حالة ح وث مغاعفات؟
هتتل تقتت م المشتتو ة المستتتقلة حتتتى أتمكتتن متتن منارشتتة
خيا اتي؟
هل لهذه اكستشا ة تكلفة مالية؟ وإذا كتان األمتر كتذلك،
فكم هي التكلفة؟

للمزيد من المعلومات حول "خدمات دعم الحمل":
إتصل برقم  1300 792 798ـــ إذا كنت تتصل من واليات كوينزالند أو نيو ساوث ويلز أو فيكتوريا ،أو مقاطعة العاصمة األسترالية.
Pregnancy Help Australia
اتصل برقم  1300 655 156ـــ إذا كنت تتصل من واليات جنوب أستراليا أو غرب أستراليا أو تازمانيا ،أو المقاطعة الشمالية.
www.pregnancysupport.com.au

