Arabic
خدمات الطوارئ

Emergency Services

اإلجْ ھاض ال ُم َھ ِّدد

عندما تصابين بنزيف َمھ ِْبلي و /أو تشنج مبكر أثناء حملك
)قبل  20أسبوعا ً( ،فإن ھناك احتمال أن ُتجھضي أو أن تفقدي
طفلك .وھذا ما يسمى "اإلجْ ھاض ال ُم َھ ِّدد" .ومن المحتمل أيضا
أن تصابي بنزيف مبكر في الحمل دون إجھاض.
للحصول على فكرة أفضل عن ما يحدث خالل حمْ لك ،فإنك
ْ
بحاجة إلى إجراء فحص ْ
الصوتية.
الموجات فوق

Threatened Miscarriage
كيف تعتني بنفسك في البيت
الھدف من اإلجراءات اآلتية ھو حمايتك وحماية طفلك الذي لم
يولد بعد .ومع ذلك ،البد لك أن تعرفي أنه ليس ھناك شيء
يمكنك القيام به لمنع وقوع اإلجھاض .حيث أنه من الممكن أن
يحدث على أي حال.
•

يمكن أن نطلب منك أن تستريحي مع وضع ساقيك
مرفوعة على الوسائد.

ْ
ْ
الصوتية ،قد يطلب منك
بالموجات فوق
بعد أن تجري الفحص
ْ
العودة إلى قسم الطوارئ لمراجعة نتائج الفحص .إذا لم يطلب
العودة إلى قسم الطوارئ ،فقومي بترتيب ْ
منك ْ
موعد لرؤية
طبيب أسرتك بشأن النتائج.

• تتبعي عدد ال ُف َوط الصح ّية التي تستخدميھا في يوم واحد.
•

اذھبي إلى أقرب قسم للطوارئ في حالة ما:
ت بحاجة إلى استخدام
 إذا زادت كم ّية النزيف بحيث أصبح ِ
فوطت ْين إثنت ْين من ال ُف َوط الصح ّية )حفاضات الح ْيض( أو

عليك بالراحة قدر المستطاع لمدة  24إلى  48ساعة .قد

قومي بترتيب ْ
موعد لرؤية طبيب أسرتك في أقرب وقت
ممكن.

•

ال ُتدَ ّخني و ال تتعاطيْ للمخدرات غير المشروعة.

•

ال تشربي الكحول )الخمور(.

أكثر كل ساعة على مدى فترة  3ساعات.
دموية كبيرة أو أنسجة رماد َية بيضاء،
 إذا الحظت جلطات ِ
فقومي بحفظھا في وعاء نظيف أو كيس من البالستيك
وأحضريھا للطبيب.
 إذا أصبت بحمّى تتجاوز  38.5درجة مئوية )101.3
درجة فھرنھايت(.
ألم أش ّد من تشنجات الح ْيض.
 إذا كنت تعانين من ٍ
 إذا انتقل األلم و أصبح من جانب واحد فقط من َب ْط ِنك
)المعدة(.
 إذا كنت تشعرين بالدوار أو بالدوخة.

أثناء إصابتك بالتشنج و  /أو بالنزيف:
 −ال تقومي برفع األحمال الثقيلة ،أواالنحناء ،أوالدفع ،أو
السحب ،أو غيرھا من األنشطة التي تسبب لك
اإلرھاق أو اإلجھاد.
 −ال تستعملي الحفائظ النسائ َية.
 −ال تنضحي َمھ ِْبلك بالماء و ال تدخلي فيه أي َمرْ َھم أو
َمعْ جُون أو َفتِي َلة.
 −ال تأخذي حمامات .اغتسلي بالم َِر ّ
شة بدال من ذلك
)الدش(.
 −ال تمارسي الجماع.
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اإلجْ ھاض ال ُم َھ ِّدد -

يتبع

التعامل مع اإلجھاض
ْ
إذا كانت نتائج ْ
الصوتية تشير إلى أن نزيفك إنما
الموجات فوق
ھو في حقيقة األمر إجھاض ،فإنه قد يساعدك أن تعرفي أن
ت.
ذلك ليس بسبب شيء فعل ِته أن ِ
ال يحدث اإلجھاض بسبب اإلجھاد ،أو ممارسة الرياضة  ،أو
ممارسة الجنس .و إنما عادة ما تكون تلك ھي طريقة الجسم
في إنھاء الحمل إذا كان الجنين ال ينمو بشكل طبيعي.
ال يوجد عالج يمكن أن يوقف اإلجھاض .وال يحدث اإلجھاض
دفعة واحدة .إذ عادة ما يحدث على مدى عدة أيام.
طالما لم تفقدي نسبة ثقيلة من الدم ،أوتصابي بالح ّمى،
ضعف ،أو غيرھا من عالمات االلتھاب ،فإن اإلجھاض
أوال ّ
ت بأي واحدة من ھذه
يحدث بشكل طبيعي .أما إذا أصب ِ
األعراض ،فعليك ان تتصلي بطبيب أسرتك على ْ
الفور.

مما يساعدك خالل اإلجھاض
• استخدمي ال ُف َوط الصح ّية بدال من الحفائظ النسائ َية أثناء
إصابتك بالنزيف .عليك أن تتوقعي كم َّية صغيرة إلى
متوسطة من النزيف المھبلي لمدة أسبوع أو أسبوع ْين .قد
يكون النزيف مماثالً ،أو أثقل قليالً مما ھو عليه في فترة
الح ْيض الطبيعية .البد أن يصبح النزيف أخفَّ بعد أسبوع.
• تناولي االسيتامينوفين )تايلينول( لتشنجات البطن .يمكن
أن تستمر التشنجات لعدة أيام بعد اإلجھاض.

Threatened Miscarriage - continued

• اتبعي نظاما ً غذائيا ً متوازنا ً يتكون من نسبة عالية من
الحديد وفيتامين سي ).(C
ھذا الجدول يوضح لك بعض األطعمة التي تحتوي على
نسبة عالية من الحديد وفيتامين سي ).(C
فيتامين سي )(C

الحديد

الفواكه الحمضية
الطماطم )النيئة(
الفلفل األحمر )النيئة(
القرنبيط )ال َّنيء(

اللحوم الحمراء
الرخويات
الصدفيات و
ِ
الب ْيض
الفاصوليا والبازالء المجففة
الخضراوات الخضراء ال ُمورقة

• قد تشعرين بالذنب ،أوالحزن ،أو القلق ،أو العجز .وھذا
أمر طبيعي .يمكنك التحدث مع شريك حياتك ،وأسرتك،
أوأصدقائك ،فإن ذلك يمكنه أن يساعدك .تحدث مع طبيبك
أيضا ،وخاصة إذا كنت قلقة أو كانت لديك مخاوف .قد
يكون مفيداً أن تتحدثي مع مستشار أو مرشد روحي .ھناك
أيضا مجموعات دعم في العديد من المجتمعات المحلية.
َتأ ّكدَ ي م َِن األمْ ر من جمعيات المجتمع المحلي أو المكتبة.
• انتظري على األقل فترة ح ْيض عادية واحدة قبل أن
تحاولي الحمل مرة أخرى.
تذكري  -إذا أجھضت مرة ،فإن ذلك ال يعني أنه ال يمكنك
أن تحملي حمالً طبيعيا ً في المستقبل.

لمعرفة المزيد ،يستحسن أن تسألي:
•

طبيب أسرتك

•  - HealthLinkBCإتصل برقم 8-1-1
)للصّم وضعاف السّمع  ( 7-1-1أو اذھب على شبكة
االنترنيت

www.HealthLinkBC.ca

www.fraserhealth.ca
ھذه المعلومات ال تح ُّل َمح َّل ال ّنصيحة التي يُقدمھا لك أخصائي الرعاية الصح ّية الخاص بك.
Page 2 of 2

Print Shop #262976 (February 2014) Arabic

