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 Emergency Services                                                                                                           خدمات الطوارئ

دال ْجھاضا&     Threatened Miscarriage                            ُمَھد*
 

 كيف تعتني بنفسك في البيت

الذي لم  كطفلحمايتك وحماية  ھو ا.تيةا&جراءات من ھدف ال

شيء  ليس ھناك نهأ تعرفي نأ�بد لك ومع ذلك، . يولد بعد

أن  أنه من الممكنحيث  .ا&جھاض وقوعيمكنك القيام به لمنع 

 .يحدث على أي حال
 

قد . ساعة 48إلى  24الراحة قدر المستطاع لمدة بيك عل •

ساقيك وضع مع  يستريحتيمكن أن نطلب منك أن 

 .مرفوعة على الوسائد
 

 .ھا في يوم واحديالتي تستخدم ةالصحيّ ط وَ الُف عدد  يتتبع •
 

في أقرب وقت  أسرتكعد لرؤية طبيب موْ بترتيب قومي  •

 .ممكن
 

 .المشروعة مخدرات غيرلل يْ تعاطت �و  ينخّ دَ تُ  � •
 

 .)الخمور( الكحول يتشرب � •

 

 :النزيفبأو / التشنج و ب إصابتكأثناء 

 أو دفع،الوأوا�نحناء، أرفع اHحمال الثقيلة، بتقومي  � −

سحب، أو غيرھا من اHنشطة التي تسبب لك ال

 .ا&رھاق أو ا&جھاد

 .ةالحفائظ النسائيَ تستعملي  � −

أو َمْرَھم أي فيه  تدخلي �و  بالماء كَمْھِبل ينضحت � −

 .َفِتيَلةأو  َمْعُجون

 من ذلك بد� ِمَرّشةبالاغتسلي . حمامات يتأخذ � −

 .)الدش(

 .تمارسي الجماع � −

 كحمل أثناءمبكر تشنج أو  /و يَمْھِبل نزيفب تصابينعندما 

 يفقدت أن أو يجھضتُ أن  احتمالھناك فإن ، )أسبوعاً  20قبل (

د"وھذا ما يسمى . كطفل أيضا  المحتملومن . "ا&ْجھاض الُمَھد*

 .دون إجھاضفي الحمل  مبكر نزيفبتصابي أن 
 

، فإنك كلحمْ  لخPى فكرة أفضل عن ما يحدث للحصول عل

 .تيةجات فوق الصوْ الموْ  فحصإجراء بحاجة إلى 
 

، قد يطلب منك تيةجات فوق الصوْ بالموْ  فحصال ن تجريأ بعد

إذا لم يطلب . الفحص نتائج لمراجعةدة إلى قسم الطوارئ العوْ 

لرؤية  عدموْ  ترتيببفقومي دة إلى قسم الطوارئ، منك العوْ 

 .نتائجبشأن ال أسرتكب طبي

 

 :في حالة مالطوارئ لإلى أقرب قسم  يھبذا

بحاجة إلى استخدام  أصبحتِ حيث بالنزيف  ةكميّ  زادتإذا  �

أو  )ضحفاضات الحيْ ( ةط الصحيّ وَ من الُف  نيْ ن إثنتفوطتيْ 

 .ساعات 3كل ساعة على مدى فترة أكثر 
 

 ،اءبيض ةأنسجة رماديَ كبيرة أو ية دموِ جلطات �حظت إذا  �

أو كيس من البPستيك  نظيفوعاء  فيھا حفظبقومي ف

 .يبطبلل اھيرحضأو
 

 101.3(درجة مئوية   38.5حّمى تتجاوز بإذا أصبت  �

 ).  درجة فھرنھايت
  

 .ضمن تشنجات الحيْ  أشدّ  ألمٍ من كنت تعانين إذا  �
 

 كنِ طْ بَ  من جانب واحد فقط و أصبح مناHلم انتقل إذا  �

 ).المعدة(
 

 .بالدوخةدوار أو الب ينكنت تشعر إذا �
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ً نظام يعاتب • ً غذائي ا ً متوازن ا من  نسبة عالية يتكون من ا

 .)C(سي  الحديد وفيتامين
 

بعض اHطعمة التي تحتوي على  يوضح لكھذا الجدول 

 .)C(سي  من الحديد وفيتامين نسبة عالية
 

 )C(سي  فيتامين الحديد

 الفواكه الحمضية اللحوم الحمراء

ياتو الرخوِ الصدفيات   )النيئة(الطماطم  

ضالبيْ   )النيئة( الفلفل اHحمر 

 الفاصوليا والباز�ء المجففة )ءين� ال( القرنبيط

ةورقالخضراوات الخضراء المُ    

 

وھذا . جزعال، أو قلقأو ال، نحزأوالبالذنب،  ينقد تشعر •

، تكأسرالتحدث مع شريك حياتك، و كيمكن. أمر طبيعي

تحدث مع طبيبك . ئك، فإن ذلك يمكنه أن يساعدكأصدقاوأ

قد . مخاوف لديككانت أو  ةقلق تنأيضا، وخاصة إذا ك

ھناك . روحي مرشدمع مستشار أو  أن تتحدثي اً مفيديكون 

. المجتمعات المحليةدعم في العديد من أيضا مجموعات 

 .المجتمع المحلي أو المكتبة اتجمعيمن  ِمَن اHْمر يَتأّكدَ 
 

قبل أن عادية واحدة  ضحيْ فترة على اHقل  يرنتظا •

 .مل مرة أخرىالح يتحاول
 

 ك� يمكن ه� يعني أن ذلك ، فإنت مرةضجھأإذا  - يتذكر

ً طبيعي حمPً أن تحملي    .ستقبلفي الم ا
 

    :يأن تسأل يستحسنلمعرفة المزيد، 

 طبيب أسرتك •

• HealthLinkBC  -    1-1-8إتصل برقم   

أو اذھب على شبكة )   7- 1-1للّصم وضعاف الّسمع (

  www.HealthLinkBC.ca  ا�نترنيت  

 

 التعامل مع ا-جھاض

إنما  كنزيف أن تشير إلى تيةجات فوق الصوْ الموْ إذا كانت نتائج 

 أن أن تعرفيساعدك يقد  هفإنإجھاض،  حقيقة اHمرفي  ھو

 .أنتِ  هليس بسبب شيء فعلتِ  ذلك
 

، أو  ياضةممارسة الر وأا&جھاض بسبب ا&جھاد،  يحدث� 

طريقة الجسم تلك ھي عادة ما تكون  إنماو . الجنسممارسة 

 .بشكل طبيعي ينمو � الجنين ذا كانإإنھاء الحمل في 
 

 � يحدث ا&جھاضو. � يوجد عPج يمكن أن يوقف ا&جھاض

 .عادة ما يحدث على مدى عدة أيامذ إ. دفعة واحدة
 

ى، الحمّ تصابي بوأالدم،  نسبة ثقيلة منتفقدي طالما لم 

، فإن ا&جھاض ا�لتھابعف، أو غيرھا من عPمات والضّ أ

ھذه واحدة من أي ب أصبتِ  إذاأما  .حدث بشكل طبيعيي

 .رعلى الفوْ  أسرتكيب طبب يتصلتفعليك ان اHعراض، 
 

  خ1ل ا-جھاضمما يساعدك 

أثناء  ةالنسائيَ  حفائظالبد� من  ةط الصحيّ وَ الُف  مياستخد •

ة صغيرة إلى كمي�  يتوقعتأن  عليك. لنزيفبا إصابتك

قد . نأو أسبوعيْ أسبوع مدة مھبلي لالنزيف المتوسطة من 

في فترة  ما ھو عليهم ، أو أثقل قليPً مماثPً النزيف يكون 

 .بعد أسبوع أخف� النزيف ح أن يصب�بد . طبيعيةال ضالحيْ 
 

يمكن . البطن لتشنجات) تايلينول(سيتامينوفين ا� تناولي •

 .تشنجات لعدة أيام بعد ا&جھاضال تستمرأن 

   

 

 


