نشرة معلومات
اإلجهاض الكيميائي (آر يو (RU486) )684
اإلجهاض الطبي ،أو اإلجهاض الكيميائي ،هو بديل لإلجهااض
الجراحااي لااألس ايعااابيع ال ااع ايولا مااا اللماال .وي طلا
هذا اإلجراء زيارة لعيادة مع مدة أو م شفي مع مد ،حيا يا
إجراء فلص بالموجات فوق الصوتي لل أكد ما أن اللمل أقال
ما  9أعابيع ،وأنه ليس حمألً لارجيا ً (حمألً أنبوبيا ً).

بعد ألذ الميفيبريستون ،قد يصي المريض :
 .1غثيان أو دول
ً
 .4نزي وتقلصات تشابه الطم المؤل (أحيانا تقلصات
شديدة)
 .3صداع وقشعريرة وإعهاس.

الميفيبريستون  ،Mifepristoneالذي يشار اليه عاادة باعا
"آر يو  ،RU486 "684ليس م احا ً ب هول في أع راليا.

ويمكااا للطبي ا تقاادي المشااورة بشااأن عااأل هااذا ايعااراض.
ومااا غياار الم ل ااا شاارا الكلااوس أو ال اادليا أو تعاااطي
المخدرات غير المشروع لمدة يوميا علي ايقل بعد اإلجراء.

وهناك بعض الظروف الطبي ال ي تلوس دون اع خدام "آر يو
 ."684لاااذلت يااا ألاااذ ال ااااريخ الطباااي للمريضااا  ،وموافقااا
المريضا علااي العااودة للطبيا بعااد أعاابوعيا مااا اإلجهاااض،
إلجراء فلص آلر بالموجات فوق الصوتي لل لقق ماا فعاليا
عملي ا اإلجهاااض .كمااا توافااق المريض ا أيض اا ً علااي إجااراء
إجهاض جراحي في حال حدوث مشاكل في اإلجهاض الطبي.
وإذا قررت المريض المضي قدما ً باإلجهااض الكيمياائي ،يا
إعطاؤهااا حب ا (ميفيبريستتتون) ل ناولهااا فااي اللاااس ،ث ا حب ا
الرى ما (الميزوبروستول) ل ناولها في بي ها بعاد  42عااع
تقريباا ً .وعاادة ماا ي اب هاذا تقلصاات شاديدة ماع نزيا  ،ممااا
ينهي اللمال .ولكاا ،فاي بعاض ايحياان ،ي ا ررق ايمار وق اا ً
أطااوس ،ولكااا إذا تجاااوز اليااوميا ،ينبرااي اع شااارة الطبي ا .
وتش رط بعض العيادات أن يكون للمرأة هات وووعيل ان قاس
يمكااا اتع ماااد عليهمااا ،وأن تبقااي فااي ماادى مااا ت يزيااد عااا
نصا عااع ماا العيااادة أو الم شاف  ،تل ابا ً للادوث نزيا
مفرط أو أي مضاعفات ألرى.

ولألس ايعبوع ال الي لإلجراء ،ينصح باتم ناع عاا ممارعا
الجاانس المهبلااي ،أو اعاا خدام اللشااوات المهبلياا الماصاا  ،أو
ال باح أو اتع لمام ،أو القيام بأي نشاط شاق .فهذا يقلل ما
فرص ال لوث الميكروبي.
يج أن تري طبيبت إذا ل ي وق
بضع أيام بعد اإلجراء.

النزي

المهبلي في غضاون

وت يصاالح الميفيبريستتتون لجميااع الن اااء ،وت عاايما اللااواتي
ي عالجا بايدوي الم يِّل للادم ،أو اللاواتي لاديها ح اعاي ماا
جه ايدوي المل ويا علاي الميفيبري ا ون ،أو اللاواتي يعاانيا
ما ارتفاع ضرط الدم ،أو ما لديها لول مرك دالل الرح
(إت إذا تم ا ازال ااه) ،أو بعااض اللاااتت ايلاارى .وهااذا هااو
ال ب في ضرورة ألذ تااريخ طباي شاامل ومفصال للمريضا
قبل وص اإلجهاض الكيميائي.

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.
اتصل برقم  1300 655 156ـــ إذا كنت تتصل من واليات جنوب أستراليا أو غرب أستراليا أو تازمانيا ،أو المقاطعة الشمالية.
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