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 اإلختيارات الصحية للمرأة



 العناية بعد اإلجهاض

تكونين على علم بما يمكن أن تتوقعيه هذه النبذة سوف تمدك بالمعلومات حتى 

وما هي األشياء الطبيعية لما يتبع عملية اإلجهاض. احتفظي بهذه النبذة لقراءتها 

 كلما كانت هناك الحاجة لذلك.

ساعة بعد اتمام العملية حفظاً على  42نحن نطلب منِك عدم قيادة السيارة لمدة 

 سالمتك.

يقلقِك فمن فضلك إتصلي بنا علىى خط إذا كان عندك أي أسئلة أو هناك ما 

 المساعدة الطبية لدينا.

 1124-484-780  الجمعة(: -أثناء ساعات العمل )اإلثنين   

 )رقم عيادتنا(

  :1271-940-780 األعياد الرسمية والمساء ونهاية األسبوع 

 )نمرة تليفون المساعدات الطبية(

ولم يكن هناك إجابة، فمن  إذا قمِت باإلتصال بالخط الساخن للمساعدات الطبية

فضلك أتركي لنا اسمك ورقم تليفونك بوضوح حتى يمكننا أن نرد لِك مكالمتك. 

إذا كان هذا هو الحال فمن فضلك قومي باإلتصال بنا مرة أخرى إذا كنِت 

 متواجدة بفندق فمن فضلك أتركي لنا اسم الفندق ورقم الحجرة ورقم الهاتف.

أسرع ما نستطيع إذا لم نرد لِك المكالمة في خالل لِك المكالمة ب دنحن سوف نر

   وقت قصير فمن فضلك اتصلي بنا مرة ثانية.

 

 

 

  



 الرعاية في حالة الطوارئ

إذا لم يكن باستطاعتك اإلتصال بالخط الساخن للخدمات الطبية وكنتي تعانين 

من نزيف حاد أو كنتي تشعرين بألم شديد، فمن فضلك إذهبي إلى غرفة 

الموجودة بأقرب مستشفى لِك. عموماً من فضلك حاولي اإلتصال  الطوارئ

بخطنا الساخن للمساعدات الطبية أوالً حيث أنه يمكنا غالباً أن نقوم بمساعدتك 

في أن تسيطري على النزيف والتقلصات وانِت في منزلك. إذا أردِت أن تري 

دات الطبيب في غرفة الطوارئ فإن الممرضة المتواجدة على خط المساع

 الطبية سوف تقوم بتحويلك ويمكنها أيضاً أن تسهل زيارتك إلى المستشفى.

من فضلك إتصلي بالعيادة في حالة حدوث حجز بالمستشفى غير متوقع بعد 

 إجراء العملية.

 النزيف

من الممكن حدوث نزيف عندك بعد إجراء العملية ويتفاوت النزيف من إمرأة 

أيام أو قد ال يبدأ أبداً. قد يستمر لمدة  3ألخرى. قد يبدأ النزيف مباشرة أو بعد 

مررن دم متجلط ويبدو النزيف يأسابيع. بعض النساء  3أيام معدودات وحتى 

تزيدي من الحركة البدنية. أكثر إذا نهضتي فجأة. إذهبي إلى دورة المياة ل

الجلطات الدموية في حجم األصبع الكبير قد تكون هي الحجم المعتاد, عادة ما 

أيام بعد العملية قد  6و  4بعد يتوقف النزيف ثم يبدأ في النزول مرة أخرى. 

 يصير عندك تقلصات وتمرير لجلطات الدم.

بحجم عملة اإلثنين الدم المتجلط قد يكون داكن اللون )يميل لألسود( ويكون 

دوالر )توني( أو أكبر. يمكن عالج التقلصات الغير مريحة عن طريق أخذ 

)اتبعي  Advilأو أدفيل   Tylenol Extra Strength سترنس تايالنول اكسترا

اإلرشادات الموجودة على العلبة( عادة ما تبدأ مفعولها في تخفيف األلم في 

في خالل ساعتان، من فضلك اتصلي إذا لم تالحظي أي تحسن خالل ساعتان. 

 بنا.

إن شرب الكحوليات وحمل أغراض ثقيلة أو استعمال أسبرين أو ماريجوانا 

 يمكن أن يسبب بعض النزيف الكثيف.



 النزيف الحاد

مناديل طبية/حفاظات في  3إلى  4يعتبر النزيف حاداً أو كثيفاً إذا إمتألت من 

ساعات. إذا  3حفاظة في ساعة لمدة منديل طبي /  1ساعة أو إمتألت  1خالل 

بنا. مع حدوث النزيف الكثيف من الممكن أن  يحدث هذا من فضلك إتصل

يساعدك االستلقاء على ظهرك وترفعي رجلك إلى أعلى. إذا كنِت عادة 

، فمن الممكن أن تعتقدي بأنك تنزفين أكثر من tamponsتستعملين تامبون 

ديل الصحية / حفاظة. من فضلك اتصلي بنا المعتاد ألنها تبدو كثيفة على المنا

 إذا كنِت قلقة بالنسبة لكمية الدم الذي ينزل منِك.

 التقلصات

معظم النساء يحدث عندهم تقلصات. عادةً ما تكون بسبب الدم المتجلط الذي 

يحتاج أن ينزل. الرحم عبارة عن عضلة تحاول أن تتخلص من الدم المتجلط 

وبمجرد نزول الدم المتجلط عادةً ما يختفي ألم عن طريق دفعها إلى الخارج. 

التقلصات. األنشطة الخفيفة سوف تساعدِك على اإلقالل أو التخلص من الدم 

المتجلط. في نهاية اليوم بعد إجراء العملية تأكدي من أن تقومي بالحركة على 

األقل مرة كل ساعة. إذا جلستي أو استرحتي لمدة طويلة )على سبيل المثال 

 مدة طويلة في السيارة( فيمكن أن تزيد معدل التقلصات والنزيف. للتِ ظ

حاولي القيام باألنشطة الخفيفة مثل المشي أو صعود السلم، ثم إرفعي ركبتك 

حتى صدرك وأمرري الدم المتجلط. يمكنك أيضاً إستعمال زجاجة الماء الساخن 

أو وسادة التدفئة أو حمام ساخن. ويمكن معالجة التقلصات الغير مريح عن 

أو  Tylenol Extra Strengthطريق أخذ أقراص تايالنول اكسترا استرنس 

)فقط اتبعي التعليمات التي على العلبة(. لن تحتاجي إلى دواء  Advilأدفيل 

  أكثر قوة من هذا. إذا احتجِت ألقوى منه اتصلي بنا من فضلك .

 تغييرات هرمونية

أيام بعد  6إلى  2عند رجوع هرموناتك إلى معدلها الطبيعي، عادةً ما بين 

و مزاج سيء. هذه المشاعر قد تظل لمدة من العملية، فقد تشعرين بحزن أو ذ

يومين إلى أسبوعين. حاولي أن تستوعبيها ببساطة وهدوء وتكلمي مع صديق 

 أو اتصلي بالعيادة إذا كنِت في حاجة لكي نساعدك على أن تعبري هذه المرحلة.



من الطبيعي أيضاً أن يحدث تنقيط نقطة أو إثنين سوائل من ثدييِك. إذا حدث 

هذا، ال تلمسي ثدييِك وال تدعي شريكك يلمسهم. هناك بعض األشياء التي يمكن 

أن تساعد في الحصول على الراحة مثل: تجنب الحرارة )مثل حمام ساخن( 

 يق واستعمال أدفيلعلى ثدييِك، استخدام ضغط بارد، ارتداء حامل الصدر الض

Advil .لتخفيف وجع وألم الثدي 

 المضادات الحيوية

لقد أعطيتي مضادات حيوية قبل إجراء العملية للوقاية من العدوى بعد إجراء 

ساعة ألنه يمكن أن يتسبب  في أعراض  42العملية. ال تتعاطي كحوليات لمدة 

ك أي أسئلة بهذا جانبية شديدة أو يجعلك تشعرين بأنِك مريضة. إذا كان عند

 الشأن من فضلك اتصلي بنا.

 الوقاية من العدوى

بعد إجراء عملية اإلجهاض فإن عنق الرقم )فتحة الرحم( يمكنها أن تظل 

مفتوحة قليال لبعض الوقت. أي شيء تضعينه في مهبلك يمكن أن يحدث عدوى 

 4في رحمك. لإلقالل من خطر العدوى من فضلك اتبعي هذه الخطوات لمدة 

 بوع حتى تزورين الطبيب:إس

  ال تستعملي عويل مهبليTampons )فقط استعملي الفوط الصحية( 

 ال معاشرات جنسية مهبلية 

 )ال استحمام في البانيو )فقط استخدام الدش 

 ال سباحة أو حمام ساخن في البانيو 

أيام بعد عملية اإلجهاض. من  3 – 4إذا حدث عدوى فمن الغالب أن تحدث من 

( ، آالم في 100.4f) 38.5cة جأعراض العدوى المعتادة أن تتضمن حمى بدر

منطقة البطن وافرازات مهبلية. إذا اتصلتي بنا، فسوف نستعلم منِك عن درجة 

حرارة جسمك. إذا كان عندك ارتفاع في درجات الحرارة وكنِت تعتقدين بأنها 

اتصلي بنا على أي حال. أي  ،انفلونزا أو وجع في الزورمجرد نزلة برد أو 

حمى بعد عملية اجهاض يجب أن يتم فحصها بواسطتنا. العدوى التي تعالج 

مبكراً عن طريق المضادات الحيوية سوف تقلل من فرص حدوث مشاكل فيما 

 ى. لمستشف، نادراً ما تحتاجين إلى احتجازك بابعد. عن طريق الرعاية السليمة



 PAP عنق الرحم وأخذ عينة بابمسح 

إذا طلب منِك عمل مسح، لكي تكشفي عن وجود نمو بكتيري مهبلي أو سيالن 

أو كاالميديا، فإن ممرضة فحص األشعة فوق الصوتية سوف تسألك كيف 

البه، إذا كانت نتائجك س. يمكننا اإلتصال بِك في خصوصية بالتهاتف أو اإليميل

 – 1فلن يتم االتصال بِك. وإذا كانت نتائجك موجبة فسوف نتصل بِك في خالل 

. على الممرضة أن تتصل  لكتابة روشته لِك. إذا لم أسبوع بعد اإلجراءات 2

نتمكن من اإلتصال بِك فإن ممرضة األمراض الجنسية المعدية سوف تتصل 

 بِك.

 الدورة الشهرية القادمة

دما تأتي موعد دورتك الشهرية التالية سوف تختلف من إمرأة ألخرى. عن

عموماً، يمكنك أن تصبحي حامل في خالل أيام بعد إجراء عملية اإلجهاض ألنه 

فرزي بويضات. نحن ننصحك باستعمال الواقي الذكري وبنفس تيمكنك أن 

الوقت استعملي وسائل منع الحمل في فترة الشهر األول. إذا كنِت تستعملين نوع 

من مانع الحمل الهرموني )مثل األقراص أو الالصق أو الحلقه( فإن دورتك 

ستعمالها. إذا أسابيع من بعد البدء في ا 2إلى  3الشهرية التالية قد تأتي في خالل 

لم تكوني تستعملين موانع حمل هرمونية فإن دورتك الشهرية التالية قد تأتي ما 

أسابيع. عادةً فإن أول دورة شهرية من الممكن أن تكون ثقيلة أو  8إلى  2بين 

إذا لم تأتيِك الدورة الشهرية طويلة بالمقارنة بدورتك الشهرية المعتادة. 

 تصلي بنا أثناء ساعات العمل.من فضلك ا 8باألسبوع الثامن 

)الحقن( قد ال يحدث  Depo Proveraو بروفيرا بإذا كنِت تستعملين عقار دي

 عندك نزيف في الحال أو قد يحدث لِك نوبات من النزيف والتنقيط.

 تحديد النسل

هناك العديد من الطرق لتحديد النسل. كل نوع يعمل بطريقة مختلفة. إذا أُعطيت 

النسل فسوف تحصلين على روشتة في مظروفك البني.  لك طريقة لتحديد

يمكنك أن تأخذيها إلى الصيدلية لكي يتم صرفها. يجب أن تأخذي أيضاً نبذة من 

صفحات من عيادتنا بمعلومات عن مانع حمل محدد سوف تبدئين  4-3



 باستعماله. يمكنك أيضاً أن تجدي معلومات أكثر على صفحتنا العنكبوتية

www.womanshealthoptions.com 

لكي يكون مانع الحمل الهرموني )حبوب أو الصق أو حلقة مهبلية( فعاالً في 

أيام من إجراء عملية اإلجهاض. نحن  2مدة شهر يجب أن تبدأي في خالل 

األول إذا قمِت بالمعاشرة نقترح عليِك أن تستعملي الواقي الذكري في الشهر 

 الجنسية ألنه من المحتمل أن مانع الحمل لم يكن فعاالً بعد.

أيام من إجراء  2)الحقنة( في خالل  Depo Proveraوبروفيرا بإذا أخذتي دي

 11ين ألخذ الحقنة التالية بالعملية سوف تبدأ فعاليتها في الحال. سوف تحتاجين 

 Depoوبروفيرا بالمعلومات عن دي أسبوع فيما بعد للمزيد من 14إلى 

Provera  أو للحصول على مذكر أوتوماتيكي إتصلي ألخذ حقنتك التالية

 Depo 631 888( 3336اتصلي بـ )

الطرق العازلة مثل الواقي الذكري مع وجود أو عدم وجود طرق عازلة نسائية 

ة أو اسفنجة طبي)رقائق منع الحمل المهبلية أو أدوية قاتلة للحيوانات المنوية أو 

الحجاب المهبلي( يجب أن تستعمل لكي تمنع الحمل حتى تبدأ طريقة منع الحمل 

 الهرمونية في العمل.

 تيأيضاً يدعى، نوفا  (IUD) إذا كنتي قد أعطيتي روشتة إلستعمال اللولب

Nova-T  وليبرتا أو ميريناLiberte or Mirena  يمكنك أن تعودي للعيادة

في يوم  IUDإذا تم ادخال أسابيع للكشف عليِك وإلدخالها.  2إلى  3في خالل 

العملية فيجب عليِك أن تكشفي على خيوط اللولب لتري كم طولها وبأنك 

 2إلى  3رين بهم. تأكدي من متابعتك مع عيادتنا أو مع طبيبك في الـ عتش

 أسابيع.

( FAMستشارة عن معرفة طرق فترات الخصوبة )إذا ناقشتي مع أخصائي اإل

أو لربط األنابيب أو أن شريكك قد قام بإجراء عملية فازيكتومي )ربط األنابيب( 

 فك البني.ورظمسوف تحصلين على معلومات محددة عن هذه الطرق في 

جعلي طبيبك لبعد العملية يقوم تأيا كان اختيارك لتحديد النسل تذكري بأن 

هذه الزيارة يمكنك أن تراجعي عاشرة جنسية. وفي أثناء بفحصك قبل أي م

ـ تقطنين في إدمنتون يمكنك اإلتصال ب إن كنتيقرارك بخصوص تحديد النسل و

http://www.womanshealthoptions.com/


Options Woman’s Health  أو على  780-484-1124على الرقم

وإذا كنتي تقطنين خارج إدمنتون فتكلمي مع  nurses@whol.caاإليميل 

 مسئول الصحة لديِك.

 منع الحمل العاجل )في الصباح بعد أخذ القرص(

 (؟ECما هو منع الحمل العاجل )

EC قة لمنع الحمل للطواريء. هي نوع خاص من الهرمونات يعبارة عن طر

ل استخدام وسائعلى هيئة قرص يمكنه أن يمنع الحمل بعد معاشرة جنسية بدون 

لمنع الحمل أو فشل طريقة منع الحمل )على سبيل المثال قطع في الواقي 

 الذكري(

 : ECاعتماداً على في أي وقت انت من دورتك الشهرية يمكن لـ 

 .أن يوقف أو يبطيء من خروج البويضة 

 .تغيير بطانة الرحم 

 .تغيير حركة البويضة والحيوان المنوي 

 يعمل؟ ECهل 

 EC  57أو  %37يمكن أن يقلل من فرص الحمل ما بين%. 

  أنها تعمل بطريقة أفضل إذا أخذتيEC  في أسرع ما يمكن بعد

 المعاشرة الجنسية بدون أخذ أي احتياطات وقائية.

 كيف يمكن استعمالها؟

 EC  ساعة من المعاشرة الجنسية الغير  34يجب أن يؤخذ في خالل

 محمية.

 ( قرص  4ص( مباشرة ثم جرعة ثانية )قر 4خذي جرعة من األقراص

 ساعة أخرى. خذي األقراص مع تناول طعام. 14آخرين( بعد 

 ( لتجنب القيء خذي جرافيلGravol نصف ساعة قبل أن تأخذي كل )

 جرعة من الحبوب.

mailto:nurses@whol.ca


  ساعة من  4أقراص اجمالياً . إذا تقيأتي في خالل  6سوف يتم اعطاؤِك

وإذا لم تستعملي قرص إضافي.  4أخذك مجموعة أقراص، خذي 

 القرصال اإلضافيان فتخلصي منهم.

 .انتظري العادة الشهرية في موعدها المعتاد 

  أيام أو إذا كانت أخف  3إذا كانت العادة الشهرية متأخرة ألكثر من

بكثير عن المعتاد اتصلي بطبيبك أو مركز تحديد النسل أو قومي بعمل 

 اختبار الحمل في منزلك.

 أشياء للتفكير فيها:

 EC  71دوالر إلى  31يمكن شراؤها بدون روشتة وتتكلف ما بين 

دوالر ولكن لو كان عندك روشتة بعض الصيدليات قد تعطيِك تخفيض 

 للسعر.

  يمكنك الحصول علىEC  من طبيبك العائلي أو من العيادات التي ال

 تحتاج إلى أخذ موعد أو مركز تحديد النسل.

  يوجد نوعان مختلفان منEC هما ،Ovral  وPlan B (Plan B 

 يحدث احساس أقل بالغثيان(.

  من الممكن أن تختبري بعض األعراض الجانبية من الـEC  كالغثيان

، تنقيط )نزيف فيما بين ECساعة بعد أخذ  28 – 42والقيء لمدة من 

 العادة الشهرية(، ألم بالثدي وإسهال.

 EC ط. وهي هو طريقة من طرق تحديد النسل في حالة الطواريء فق

. إذا كنِت ترغبين في الحصول ال تحميكي لباقي مدة دورتك الشهرية

على معلومات أكثر عن طرق أخرى لتحديد النسل تكلمي مع طبيبك أو 

 Woman’s Healthمع مصحة االختيارات الصحية للمرأة 

Options. 

 EC .ًلن يؤثر على الحمل الذي قد بدأ فعليا 

 -بـ: يللحصول على معلومات أكثر اتصل

  Woman’s Health Options 780-484-1124االختيارات الصحية للمرأة    

  The Birth Control Centre 780-735-0010مركز تحديد النسل              

 Options Sexual Health      780-423-3737  اختيارات الصحة الجنسية    



                                          STI Clinic                          780-342-2300 

 

يمكنها أن تُكون  EC عض الحاالت النادرة جداً. المرأة التي تستعملب* في 

جلطة دموية. إذهبي إلى طبيبك فوراً أو إذهبي إلى غرفة الطواريء إذا ماكنتي 

تعانين من أي هذه األعراض للجلطة الدموية: ألم شديد بمنطقة البطن أو 

الصدر، أو صعوبة في التنفس، صداع شديد أو تنميل في الزراع أو الرجل، 

 أو فقدان البصر وألم شديد بالرجل.مشاكل بالعينين مثل عدم وضوح الرؤية 

 تذكرة نهائية

أهم شيء يمكنِك فعله للعناية بعد العملية هو مراقبتك لجسدك جيداً. لو حدث 

(، أو نزيف حاد أو تقلصات شديدة )لم 100.4أو   38.5عندك رجفة وحمى )

يتم عالجها بالطرق المقترحة هنا( إتصلي بنا في العيادة أو على رقم الهاتف 

 ساعة. 42ل االمحمول طو

 قبل اإلتصال بالعيادة يجب عليِك أن تعرفي:

 .درجة حرارة جسمك المأخوذه في آخر ساعة قبيل اتصالك 

  عدد المناديل الصحية / الحفاظات التي قمِت باستخدامها في آخر ساعة

 قبيل اتصالك.

 الصحة العاطفية بعد إجراء عملية اإلجهاض

نساء على عدة مستويات، عادةً ما تشعر النساء إلجهاض أن يؤثر على الليمكن 

بعدة مراحل من المشاعر العاطفية التي يمكن أن تكون مسيطرة للغاية عليها. 

معظم النساء التي تختار إجراء عملية اإلجهاض ال يختبرن أي تأثيرات عاطفية 

 منال يأتي سلبية. عموماً فأن النساء اللواتي يخترن إجراء عملية اإلجهاض 

فراغ ولكن عادةً ما تكون هناك عوامل كثيرة تؤثر على النساء في اختيار القيام 

 بعملية اإلجهاض. ويعتبر اإلجهاض جزء صغير من أحداث كثيرة متالحقة.

 

 



 
 

إن عملية اإلجهاض مصحوباً بمجموعة من األحداث الحياتية المرهقة يمكنها أن 

تؤثر على الصحة العقلية للمرأة والصحية العاطفية والصحة الروحية. في وقت 

األزمات النفسية يكون مفيداً أن تطلبي المساعدة من أخصائي اإلرشاد الذي 

على أن تتغلبي على يمكنه أن يساعدك على تطوير الوسائل التي تساعدك 

المعلومات المتاحة هنا سوف تمكنك من الحصول صعاب الحياة التي تواجهك. 

 على المساعدات العالجية.

Woman’s Health Options Ltd.  

(780) 484 - 1124 

counselor@whol.ca  

12409 109 A Ave 

 

Options Sexual Health 

Association 

#50 9912-106 St. 

(780) 423 - 3737 

Walk-In Counselling 

Society of Edmonton 

#200 9562 82 Ave. 

(780) 757 – 0900 

إذا كنتي تقطنين خارج مدينة إدمنتون وتريدين الحصول على جلسات إرشادية 

في منطقتك، فمن فضلك اتصلي بالعيادة لكي تتحدثي مع أخصائي اإلرشاد 

 وللسؤال عن الموارد المتاحة في منطقتك.

 )لكل ألبرتا( 2642 303 877 1: العقليةالخط الساخن لمساعدة الصحة 

هناك العديد من الموارد المتاحة على شبكات اإلنترنت يمكنها مساعدة النساء 

 اللواتي يعانين من عملية إجهاض سواء في الوقت الحاضر أو في الماضي.

www.womanshealthoptions.com 

 

 www.prochoice.org 

 اإلجهاض

 الفقر

 
 اإلدمان

 الخيانة الزوجية 

 
 المشاكل الصحية

من المسكنالقلق    

 
 وجود طفل مريض بالمنزل

 الصعوبات المادية 

 فقدان أحد أعضاء العائلة 

 

 العنف

 

 فشل العالقات

 صدمة في الطفولة 

 

 فقدان وظيفة

 

 األمراض العقلية السابقة
concerns 

 

 إمكانية توفير الحياة للطفل

 اإلعتداء الجنسي 

 
 التعليم

 

mailto:counselor@whol.ca
http://www.womanshealthoptions.com/


www.theabortiondiaries.com  www.exhaleprovoice.org 

 

www.abortionconversation.com  www.hopeclinic.com 

 

www.abortionchronicles.com 

 

 www.arcc-cdac.ca 

 

www.catholicsforchoice.org 

 

 www.imnotsorry.net 

 

www.canadiansforchoice.ca 

 

 www.arts4choice.com 

 

www.45millionvoices.org 

 

 www.rcrc.org 

 

www.theabotionproject.org 

 

  

www.pregnancyoptions.info/emotional&spiritual.htm 

 

 

 

http://www.exhaleprovoice.org/
http://www.abortionconversation.com/
http://www.hopeclinic.com/
http://www.catholicsforchoice.org/
http://www.rcrc.org/

