
 Abortion Risks   -مخاطر اإلجهاض  
لعملية اإلجهاض:األخطار المحتمل حدوثها والمضاعفات   

هناك أخطار قد تحدث مع كل عملية جراحية بما في ذلك اإلجهاض. لكي ما تكونين على دراية كاملة بخصوص قرارك فأنه من المهم أن تكوني 
 ملمة بأي أخطار أو مضاعفات قد تحدث.

يراً في العادة مع عملية اإلجهاض. هناك العديد من مع العلم بأن هناك إحتمال بوجود أخطار، فال بد أن تعلمي بأن هذه المضاعفات ال تحدث كث
الخرافات بخصوص أخطار عملية اإلجهاض ومن المهم أن تعرفي أن القيام بعملية اإلجهاض لن يؤتر على قدرتك بأن تحملي ويكون الحمل 

 صحياً في المستقبل.
 

 الحساسية:
 ة في أثناء العملية مثل الاليتكس البالستيكيه.من الممكن حدوث حساسية كرد فعل من األدوية أو المواد المستخدم

 
 اإلجهاض الغير مكتمل وأيضاً يدعى األنسجة المحتجزة:

عملية إجهاض. لو حدث ترك جزء صغير من األنسجة  100من كل  2في بعض األحيان ال يتم إزالة لكل أنسجة الحمل هذا يحدث ألقل من 
الكشف عن ما إذا كان  ultrasound. ويمكن عن طريق جهاز الموجات فوق الصوتية تلوثداخل الرحم يمكن أن يحدث نزيف أو تقلصات أو 

 هناك ما تزال أنسجة تركت بالداخل وعندها سيكون هناك الحاجة لعملية شفط إلزالة هذه األنسجة.
 

 العدوي:
 100لكل  2إلى الرحم. وهذا يحدث ألقل من من المحتمل حدوث عدوى بعد إجراء عملية اجهاض حيث أنه يمكن للبكتيريا أن تمر من المهبل 

ات عملية إجهاض. معظم حاالت العدوى إذا تم اكتشافها مبكراً يمكن معالجتها بسهولة عن طريق المضادات الحيوية، إذا اتبعت المرأة االرشاد
  بعناية يمكنها أن تتجنب حدوث العدوى بسهولة.

 
 النزيف الحاد:

دة ما يحدث أثناء العملية أو مباشرة بعد عملية اإلجهاض. إن األطباء والممرضين اعملية اجهاض وع 1000ل لك 1النزيف الحاد يحدث ألقل من 
زيف. مدربون على كيفية التحكم في هذا. إذا حدث هذا فمن الممكن أن تظلي لمدة أطول ليتم اعطاء األدوية الوقت الكافي لكي تعمل على وقف الن

 للمستشفى لنقل الدم. في حاالت نادرة يتم نقل المريض
 

 :المنسياإلجهاض 
% من كل الحاالت. يحدث هذا غالباً مع 0.03هي الحمل ويستلزم إعادة عملية اإلجهاض وهذا يحدث آلقل من الُمغفل ال ينأو  المنسياإلجهاض 

سوف يتم عمل إجراءات أخرى إلتمام النساء الذين عندهم شكل الرحم غير اعتيادي أو مقلوب في حدوث وجود البويضة الملقحة خارج الرحم. 
 عملية اإلجهاض.

 
 النزيف داخل الرحم:

 1000لكل  2ساعة من إجراء العملية. ويحدث ألقل من  24النزيف يمكن أن يحدث داخل الرحم ويمأله بالدم وهو عادة ما يحدث في خالل 
 عملية. والعالج قد يحتاج إلجراء عملية أخرى.

 
 يضاً التثقيب:إصابة للرحم ويطلق عليها أ

عملية وهذه يمكنها أن تلتئم من نفسها أو ربما تتطلب  1000لكل  1لية يمكنها أن تثقب (تثقب ثقباً) الرحم وتحدث ألقل من عمأداة تستخدم أثناء ال
 تدخالً جراحياُ ونادراً ما تتطلب إزالة الرحم.
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