
صفحة 1 من 3

تصف صحيفة الوقائع هذه رعاية اإلجهاض النموذجية، والتي قد تختلف قليالً اعتماًدا على مقدم الرعاية الصحية والمرافق الصحية.

إنهاء التحريضالتوسيع واإلخالءالتوسيع والكشطاإلجهاض الدوائينوع اإلجهاض
أسماء أخرى لهذا 

النوع من اإلجهاض
إجراءات اإلجهاض• حبوب اإلجهاض• 

ّي•  َكْشٌط َمّصِ
القحط بواسطة الشفط• 

تَْحريُض اإِلْجهاض• إجراءات اإلجهاض• 
إجهاض المخاض • 

والوالدة
متى يمكن إجراء 

اإلجهاض
 ما يصل إلى 11 أسبوًعا 

و0 يوًما من اليوم األول من 
آخر دورة شهرية لِك.

عادةً ما يصل إلى 14 أسبوًعا من 
اليوم األول من دورتك الشهرية 

األخيرة.

عادةً، 14 أسبوًعا من اليوم األول من 
آخر فترة لِك حتى الحد القانوني.

 عادةً، حتى 
الحد القانوني.

ماذا يحدث قبل 
اإلجهاض

سيقدم لِك مقدم 
الرعاية الصحية أدوية 
تسمى الميفيبريستون 

والميزوبروستول ويخبرِك 
بكيفية استخدامها.

قد يعطيِك مقدم الرعاية الصحية أدوية 
لتليين عنق الرحم )فتحة الرحم( قبل 

العملية.

قد يضع مقدم الرعاية الصحية 
موسعات ناعمة في عنق الرحم )فتحة 

الرحم( لبضع ساعات أو أيام قبل 
اإلجهاض لتمدد عنق الرحم وتليينه 
ببطء. قد يتم إعطاؤك أيًضا أدوية 

لتليين عنق الرحم.

يمكن استخدام األدوية 
التي تسمى الميفيبريستون 

و/ أو الميزوبروستول 
و/ أو البيتوسين لبدء 

عملية المخاض.

ماذا يحدث أثناء 
عملية اإلجهاض

تعمل األدوية على توقف 
الحمل وتفرغ الرحم في 
المنزل مثل اإلجهاض. 

ستتابعين مع مقدم الرعاية 
الصحية الخاص بِك 

)شخصيًا أو عن طريق 
الرعاية الصحية عن بُعد 
أو في المختبر( للتأكد من 
اكتمال عملية اإلجهاض.

توضع قضبان موسعة ملساء في عنق 
الرحم حتى يصبح كبيًرا بما يكفي 

لمقدم الرعاية الصحية لوضع أنبوب 
رقيق عبر عنق الرحم في الرحم.

يتم توصيل األنبوب بآلة شفط تزيل 
الحمل برفق. يستغرق هذا األمر 

بضع دقائق فقط.

توضع قضبان موسعة ملساء في عنق 
الرحم حتى يصبح كبيًرا بما يكفي 

لمقدم الرعاية الصحية لوضع أنبوب 
رقيق عبر عنق الرحم في الرحم.

يتم توصيل األنبوب بآلة شفط تزيل 
الحمل برفق. يستغرق هذا األمر 

بضع دقائق فقط.

كما سيتم استخدام أدوات أخرى 
لتفريغ الرحم تماًما.

تعمل األدوية على فتح 
وانقباض عنق الرحم، مما 

يدفع الحمل للخارج.

يمكن إعطاء األدوية 
كحبوب عن طريق الفم أو 

في الوريد أو في المهبل.

قد تستمر التشنجات القوية االثار الجانبية الشائعة
والنزيف لعدة ساعات.

الحمى والغثيان والقيء 
واإلسهال والصداع والشعور 
بالضعف أو الدوار واإلغماء 

لمدة 24 ساعة.

قد يستمر النزيف الخفيف 
لمدة أسبوعين أو أكثر.

سيكون لديك بعض التشنجات أثناء 
العملية. يمكن أن تجعلِك مسكنات 

األلم )التخدير( أكثر راحة، ولكن قد 
تكوني أكثر عرضة للمخاطر.

قد يكون لديِك تشنجات ونزيف بعد 
العملية. قد يستمر النزيف الخفيف 

لمدة أسبوعين أو أكثر.

سيكون لديك بعض التشنجات أثناء 
العملية. يمكن أن تجعلِك مسكنات 

األلم )التخدير( أكثر راحة، ولكن قد 
تكوني أكثر عرضة للمخاطر.

قد يكون لديِك تشنجات ونزيف بعد 
العملية. قد يستمر النزيف الخفيف 

لمدة أسبوعين أو أكثر.

تشنجات قوية.

يمكن أن تجعلِك مسكنات 
األلم )التخدير( أكثر راحة، 

ولكن قد تكوني أكثر 
عرضة للمخاطر.

يمكن أن يستمر النزيف 
لمدة أسبوعين أو أكثر.

في المستشفىفي المركز الصحي أو المستشفىفي المركز الصحي أو المستشفىفي المنزلموقع إجراء العملية

مديرية الصحة العامة في والية ماساتشوستس

صحيفة وقائع اإلجهاض



مديرية الصحة العامة في والية ماساتشوستس - صحيفة وقائع اإلجهاض

صفحة 2 من 3

لديِك خيارات أخرى غير اإلجهاض 
يمكنِك اختيار مواصلة الحمل واالستمتاع بتجربة األمومة أو وضع خطط للتبني القانوني.

متى يمكن إجراء اإلجهاض في والية ماساتشوستس 
كم طول فترة الحمل التي تسمى عمر الحمل. يمكنِك إجراء أنواع مختلفة من عمليات اإلجهاض في أعمار الحمل المختلفة:

يمكنِك إجراء إجهاض دوائي لمدة تصل إلى 11 أسبوًعا و0 يوًما من اليوم األول من الدورة الشهرية األخيرة لِك.• 
يمكنِك إجراء عملية اإلجهاض أو تَْحريُض اإِلْجهاض حتى الحد القانوني، اعتماًدا على تقدير مقدم الرعاية الصحية والمرافق الصحية.• 
ال يوجد حد لسن الحمل لعمليات اإلجهاض لبعض العيوب الخلقية للجنين أو إذا كانت صحة المرأة الحامل أو حياتها في خطر بسبب الحمل.• 

إدارة األلم أثناء اإلجهاض
يمكن أن تساعد مسكنات األلم مثل اإليبوبروفين في عالج التشنجات.• 
يقلل التخدير الموضعي من األلم أثناء بقائك مستيقظة. يتم حقنه في عنق الرحم.• 
يساعدك أكسيد النيتروز على االسترخاء ويتم إعطاؤه على شكل غاز من خالل قناع.• 
التخدير المعتدل يقلل األلم ويجعلِك تشعر بالنعاس. يتم إعطاؤه عن طريق حقنة في وريد بالذراع )في الوريد(.• 
التخدير العام يوقف األلم ويجعلِك فاقدة للوعي لفترة قصيرة. يتم إعطاؤه عن طريق الوريد أو على شكل غاز من خالل قناع.• 

مضاعفات نادرة 
اإلجهاض الدوائي وإجراءات اإلجهاض• 

نزيف يحتاج إلى نقل دم⁃ 
التهابات ⁃ 
أنسجة الحمل المتبقية في الرحم⁃ 
ردود الفعل على األدوية⁃ 
مشاكل تخثر الدم⁃ 

التوسيع والكشط والتوسيع واإلخالء وإنهاء التحريض• 

تمزق في عنق الرحم أو الرحم، أو إصابة أعضاء أخرى قريبة في البطن.⁃ 
في حاالت نادرة جًدا، قد يؤدي إجراء عملية اإلجهاض إلى جراحة كبرى، بما في ذلك استئصال الرحم )إزالة الرحم( أو إصابة األمعاء. ⁃ 

قد تحدث حالة الوفاة، والتي تحدث في أقل من حالة إجهاض واحدة من بين كل 100000 حالة وهي أقل بعشر مرات من معدل الوفيات 
الناجمة عن الوالدة.

تواصل مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بِك إذا كان لديِك
نزيف حاد• 
األلم أو االنزعاج الذي يزداد سوًءا• 
الضعف، أو الحمى، أو الغثيان، أو القيء، أو اإلسهال بعد أكثر من 24 ساعة من اإلجهاض• 
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المساعدة العامة 
ال يمكن للدولة أن تحرمِك من المساعدة العامة أو أي مزايا أخرى إذا قررِت إجراء عملية إجهاض أو إذا قررِت مواصلة حملك. للحصول على 

 معلومات حول األهلية واالستحقاقات، يمكنِك االتصال بإدارة المساعدة االنتقالية في والية ماساتشوستس، 
.https://www.mass.gov/orgs/department-of-transitional-assistance

جدولة اإلجهاض 
للعثور على مقدم للرعاية الصحية بشأن خدمات اإلجهاض اآلمنة، يحتوي الموقع  اإللكتروني • 

https://www.abortioncaremass.org على قائمة شاملة بمقدمي خدمات اإلجهاض المحليين. 
إذا كنِت بحاجة إلى دعم إضافي للعثور على مقدم للرعاية الصحية بشأن خدمات اإلجهاض أو الحصول على موعد، فيمكنِك االتصال بمنسق • 

الوصول إلى إجراءات اإلجهاض على الرقم 616-1636 )617(. 

دفع ثمن اإلجهاض 
 تغطي MassHealth Standard وMassHealth MCOs خدمات اإلجهاض. سيتصل مقدم الرعاية الصحية الخاص بِك • 

بـ MassHealth لتغطية تكاليف العملية. 
إذا كنِت حامالً، وتعيشين في والية ماساتشوستس وليس لديِك تأمين، فيمكنِك االتصال بـ Health Care for All للمساعدة في الحصول • 

على التأمين على الرقم 4232-272 )800(. تأكدي من إخبارهم أنِك حامل حتى يمكن معالجة طلبك على الفور. يمكنهم مساعدتك، حتى لو 
لم تقرِر ما إذا كنِت ستواصلين حملك أو ستجرين عملية إجهاض.

إذا كان لديِك تأمينًا خاًصا، فتحقِق من خطة التأمين الخاصة بك أو مقدم الرعاية الصحية لمعرفة ما إذا كانت خطتِك تغطي خدمات • 
عملية اإلجهاض.

إذا كنِت بحاجة إلى مساعدة في دفع تكاليف عملية اإلجهاض، فأخبِر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك على الفور. يمكنهم مساعدتك في • 
العثور على مساعدة مالية وربطك بصناديق اإلجهاض الوطنية والمحلية التي تساعد الناس على دفع تكاليف عمليات اإلجهاض.

القاصرات واإلجهاض
إذا كان عمرِك 16 عاًما أو أكثر، فلديِك الحق القانوني في االختيار والموافقة على عملية اإلجهاض. ال تحتاجين إلى موافقة أحد • 

الوالدين أو الوصي.
إذا كنِت تحت سن 16عاًما ومتزوجة، أو أرملة، أو مطلقة، أو كنِت قاصًرا متحررة، فلديِك الحق القانوني في االختيار والموافقة على عملية • 

اإلجهاض الخاصة بك.
إذا كان عمرِك أقل من 16 عاًما ولم تستوفين المعايير المذكورة أعاله، فلديِك خياران:• 

يمكنِك إحضار أحد الوالدين أو الوصي القانوني إلعطاء موافقتهم على القرار الخاص بك. . 1

يمكن للقاضي الموافقة على اختيار عملية اإلجهاض الخاصة بك دون إخبار أحد الوالدين أو الوصي. يمكن لمنسقي الوصول إلى عملية . 2
اإلجهاض توصيلك بمحاِم مجاِن. سيحدد المحامي الموعد الخاص بك مع القاضي ويساعدك خالل العملية. يمكن الوصول إلى منسقي 

الوصول إلى عملية اإلجهاض على الرقم 616-1636 )617(.

https://www.mass.gov/orgs/department-of-transitional-assistance
https://www.abortioncaremass.org

