
ورقة حقائق
 ما الفرق بين اإلجهاض الجراحي
واإلجهاض الدوائي؟

اإلجهاض الدوائي اإلجهاض الجراحي

اختبار الدم - قبله وبعده	 
تحديد عمر الحمل بالموجات فوق الصوتية	 

اختبار الدم - قبل العملية	 
تحديد عمر الحمل بالموجات فوق الصوتية	 

االختبارات 
المطلوبة

يجب إجراؤه قبل مرور 9 أسابيع من الحمل	 
بعد 6 أسابيع من الحمل عادة	 

ُيجرى بعد الحمل بستة أسابيع غالًبا	 
تزداد تكلفته بعد مرور 12 أسبوًعا من الحمل	 

التوقيت

 تتناولين األدوية في بيتك أو في مكان آمن 	 
آخر

 تحدث انقباضات ونزيف شديد في أول بضع 	 
ساعات

 نزيف خفيف يدوم عادة لما يقرب من 	 
أسبوعين، ولكنه قد يستمر لما يصل إلى 6 

أسابيع
 يوصى بتناول أقراص لتخفيف األلم 	 

والغثيان
 ُيطلب موعد متابعة للتأكد من اكتمال 	 

اإلجهاض

ًرا خفيًفا	  يتطلب مخدِّ
 ُتجَرى العملية الجراحية في إحدى عيادات 	 

جراحة اليوم الواحد
تستغرق العملية نحو 10 دقائق	 
 يتطلب التعافي ما يصل إلى 4 ساعات في 	 

عيادة جراحة اليوم الواحد
 يحدث نزيف خفيف في بعض األحيان لفترة 	 

قد تصل إلى أسبوعين، وقد ال يحدث نزيف 
مطلًقا

توصف معه مضادات حيوية	 
د موعد للمتابعة إال عند حدوث 	   ال ُيحدَّ

مضاعفات أو وجود مخاوف

اإلجراءات

 تحتاجين إلى شخص بالغ أهل للمسؤولية 	 
لرعايتك في أول 24 ساعة بعد تناول األدوية

 تحتاجين إلى شخص بالغ أهل للمسؤولية 	 
كي يرافقك إلى البيت من عيادة جراحة اليوم 

الواحد
ال يمكنك القيادة بعد العملية	 

الدعم 
والتعافي

من المتوقع حدوث نزيف وانقباضات	 
 قد ُتصابين أيًضا بالحمى والرجفة والغثيان 	 

والتقيؤ

ر	  قد تشعرين بالتعب بسبب تأثير المخدِّ
 قد يصيبك نزيف وانقباضات خفيفة - ال 	 

يدوم ألكثر من أسبوعين عادًة

اآلثار الجانبية

النزيف الشديد	 
العدوى	 
عدم اكتمال اإلجهاض	 
استمرار الحمل	 

إصابة بطانة الرحم أو عنق الرحم	 
العدوى	 
انثقاب الرحم )ثقب صغير(	 
ر	  رد فعل للمخدِّ

المضاعفات / 
المخاطر

مضاعفات كلٍّ من اإلجهاض الجراحي واإلجهاض الدوائي نادرة	 

 متوفر حتى 9 أسابيع من الحمل في جميع 	 
FPNSW عيادات

 يتطلب 3 مواعيد - للتقييم ووصف األدوية 	 
والمتابعة

 متوفر حتى 12 أسبوًعا + 6 أيام من الحمل 	 
Chatswood في تشاتسوود

 يتطلب موعدين - واحد للتقييم واآلخر 	 
للعملية

التوفر في 
FPNSW عيادات
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منظمة Family Planning NSW هي منظمة غير ربحية تمولها وزارة الصحة في نيو ساوث ويلز

تم توفير المعلومات الواردة في صحيفة الحقائق هذه بغرض التوعية فقط. وقد اجتهدت منظمة Family Planning NSW )FPNSW( للتأكد من أن المعلومات دقيقة و
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ال ُيسمح بنسخ ورقة الحقائق هذه بدون تصريح. تمت المراجعة في: أكتوبر/تشرين األول 2020

لمزيد من المعلومات

 – Family Planning NSW Talkline 
 www.fpnsw.org.au/talkline أو: 886 658 1300

م( -   خدمة ترحيل الكالم الوطنية )للصُّ
13 36 77

 - TIS National خدمة الترجمة الفورية من 
131 450

 Family تفضلوا بزيارة أقرب عيادة من عيادات
 Planning NSW لتنظيم األسرة -

www.fpnsw.org.au/clinics 

 Family ورقة حقائق للعمالء من عيادات
Planning NSW - https://www.fpnsw.org.au/
factsheets/individuals/cervical-screening/hpv-

vaccination

 - Family Planning NSW مصادر لعمالء 
https://www.fpnsw.org.au/changes
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