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معلومات عامة عن االجھاض الطوعي )(IVG
منذ عام  ، 1978وف ًقا للقانون  ، 194من الممكن طلب اإلنھاء الطوعي للحمل ) (IVGفي غضون  90يومًا
األولى من الحمل ألسباب صحية أو عائلية أو اجتماعية أو اقتصادية.
يتم إجراء تدخل  IVGداخل مرافق الصحة العامة وھو مجاني للنساء اإليطاليات وغير اإليطاليات اللواتي يحملن
بطاقة صحية سارية المفعول  .من أجل إنھاء الحمل  ،يجب أن يكون الطلب مصد ًقا وموقعً ا من قبل طبيب يقوم
بإجراء االستشارة والزيارة  ،ويجب على المرأة أن التوقيع على الشھادة.
بالنظر إلى الحدود الزمنية لتنفيذ  ، IVGمن المھم أن تتصل بالعيادة في أقرب وقت ممكن  ،للحصول على الوقت
الالزم التخاذ قرارك .يمكنك أيضًا االتصال بالعيادة في حالة عدم قدرتك على اتخاذ قرار ونحن جاھزون تمامًا
للتحدث مع شريكك أيضًا  ،إذا كنت ترغب في ذلك.
في حالة طلب القاصرين ل  ، IVGيلزم الحصول على موافقة كال الوالدين أو الوالد الذي يتمتع بسلطة أبوية
حصرية.
إذا كنت قد تحدثت بالفعل مع والديك  ،فيمكنك الذھاب مع كالھما إلى العيادة للزيارة والحصول على الشھادة .إذا
كنت غير قادر أو ال ترغب في التحدث مع والديك  ،فسيقوم فريق االستشارة )أخصائي اجتماعي  ،طبيب نفسي
وأخصائي أمراض النساء( بإعداد تقرير سيتم إرساله إلى قاضي الوصاية  ،الذي يجب أن يعطي موافقته بدالً من
والديك .تذكر أنه في كل ھذه اإلجراءات ال يمكن ألحد التحدث إلى والديك دون علمك ؛ ولكن إذا وافقت  ،يمكن
لفريق االستشارة مساعدتك في المحادثة معھم أو مع واحد فقط من االثنين .من المھم بالنسبة لك مواجھة IVG
بدعم من أحد الوالدين على األقل  ،مما قد يقلل من شعورك بالوحدة والخوف .سيساعدك التحدث مع فريق العيادة
على فھم الخيار األنسب لصحتك النفسية في المستقبل.
.

بعد  90يومًا من الحمل  ،يمكن أن يحدث إنھاء محتمل للحمل إذا اعتقد طبيب النساء أن الطلب ناتج عن ضعف
خطير في الصحة الجسدية أو العقلية للمرأة .يمكن لطبيب النساء  ،لقبول أو رفض طلب المرأة  ،أن يطلب
استشارة من طبيب نفسي أو طبيب نفسي
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طرق االجھاض الطوعي
سيتم تقديمك الطرق المختلفة إلنھاء الحمل ؛ األمر متروك لك الختيار الطريقة التي تبدو مفضلة لك:
 oاإلجھاض الجراحي تحت التخدير الموضعي
 oاإلجھاض الجراحي تحت التخدير العام
 oاإلجھاض الدوائي فقط حتى األسبوع التاسع من بداية آخر دورة شھرية.

كيفية االجھاض بالطريقة الجراحية؟
يتم إجراء اإلجھاض الجراحي في المستشفى .بمجرد وصولك إلى الجناح  ،يتم تخصيص سرير في غرفة ويتم
إعطاؤك قرصين من دواء من عائلة البروستاغالندين )الميزوبروستول( إلدخالھا في المھبل لتحضير عنق الرحم
للجراحة .يمكن أن يسبب ھذا الدواء في بعض األحيان تقلصات مؤلمة في الرحم ونزيف .إذا حدث ھذا يمكنك
طلب دواء مسكن لآلالم .بعد انتظار متغير بين  30دقيقة وبضع ساعات  ،يتم نقلك إلى غرفة العمليات .يمكن
إجراء الجراحة تحت تأثير التخدير الموضعي )بحقن مخدر موضعي في عنق الرحم( أو تحت التخدير العام .في
كلتا الحالتين  ،يقوم طبيب أمراض النساء بتوسيع عنق الرحم  ،وإدخال قنية داخل الرحم وشفط كيس الحمل مع
الجنين .يتم إعطاؤك دائمًا مضاد حيوي في الوريد قبل الجراحة ومسكن لآلالم .في مستشفانا  ،يتم إجراء الموجات
فوق الصوتية في غرفة العمليات للتحقق من اإلجھاض.
كلتا الطريقتين تدومان من  10إلى  15دقيقة .يحدث التفريغ في وقت مبكر من بعد الظھر  ،عادة بحلول الساعة
 3:30مسا ًء.
من الممكن إدخال جھاز داخل الرحم أو جھاز تحت الجلد بعد الجراحة لتقليل مخاطر الحمل غير المرغوب فيه.

كيفية االجھاض بالطريقة الصيدلية ؟
يمكن القيام بذلك خالل األسبوع التاسع من الحمل  ،أي خالل اليوم الثالث والستين من اليوم األول من آخر دورة
شھرية.
يحدث اإلجھاض الدوائي عن طريق تناول عقارين بفاصل  48ساعة.
الدواء األول  ،الميفيبريستون  ،يمنع نشاط البروجسترون ويسبب اإلجھاض الداخلي.
بعد تناوله  ،والذي يحدث في العيادة  ،عادة ال توجد أعراض كبيرة ؛ فقط في  ٪4-3من الحاالت يمكن أن يحدث
فقدان للدم  ،وفي بعض األحيان يكون وفيرً ا ٪5 .من المرضى يجھضون مع ھذا الدواء وحده.
الدواء الثاني  ،الذي ھو جزء من عائلة البروستاغالندين ) 4أقراص من الميزوبروستول تحت اللسان(  ،يتم تناوله
في المستشفى بفاصل  72/48ساعة .سيؤدي إلى تقلصات الرحم المؤلمة وفقدان الدم  ،وغزير في بعض األحيان ،
ً
شديدا  ،لكنه يقل
مع طرد الجلطات واألنسجة الجنينية )كيس الحمل والجنين( .يمكن أن يكون األلم أثناء اإلجھاض
بعد طرد مادة اإلجھاض .باالشتراك مع أقراص ميسوبروستول  ،ستحصل دائمًا على مسكن لآلالم عن طريق
الوريد وفي حالة األلم الشديد ً
جدا يمكنك طلب إضافة مسكن آخر.
ت الجنين  ،والذي يبلغ
ت قد أخرج ِ
ستالحظين أنكِ تجرين عملية إجھاض  ،لكنك لن تكوني قادرة على فھم ما إذا كن ِ
طوله في ھذه األوقات  2سم كحد أقصى .قد يستمر فقدان الدم لعدة أيام )عاد ًة ما ينحسر في غضون  10أيام(.
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العالج الدوائي الكامل بالميفيبريستون مع البروستاجالندين في  ٪95من الحاالت فعال في إنھاء الحمل خالل الـ
 24ساعة األولى.
في فترة ما بعد الظھر  ،بين الساعة  13.30و  ، 15.00سيتم إجراء الموجات فوق الصوتية باستخدام مسبار
عبر المھبل للتحقق من اإلجھاض .في حالة عدم إظھار الموجات فوق الصوتية النتيجة المتوقعة  ،سيتفق معك
طبيب أمراض النساء فيما إذا كان يجب المضي قدمًا في األيام التي تلي تناول جديد لميزوبروستول أو إجراء
عملية جراحية بسيطة لكشط تجويف الرحم إلكمال اإلجھاض.
ماذا يحدث إذا قررت إيقاف عقار IVG؟
من حقك مقاطعة العالج في أي وقت.
إذا قررت التوقف عن العالج بعد استخدام الميفيبريستون  ،فلم يتم اإلبالغ عن أي تشوھات جنينية أو حديثي الوالدة
حتى اآلن أكثر مما يمكن أن يحدث في أي حمل.
من ناحية أخرى  ،إذا استمر الحمل بعد تناول العقار الثاني  ،وھو عقار عائلة البروستاغالندين  ،فھناك زيادة في
حاالت اإلجھاض المتأخر والوالدة المبكرة والتشوھات الجنينية  ،بعضھا ال يمكن تشخيصه إال بعد والدة المولود
الجديد.

كيف تحجز االجھاض الطوعي )(IVG
للحصول على موعد  IVGفي وقت قصير:
 (1إذا كان لديك بالفعل شھادة  IVGوبطاقة صحية ال تزال سارية أو كنت تمتلك بالفعل  STPساري المفعول ،
يجب عليك االتصال على  ، 55034906-02من االثنين إلى الجمعة من الساعة  8.00إلى  9.00ومن 14.00
إلى 14.30 14.00
 (2إذا لم يكن لديك شھادة  IVGأو كنت مواط ًنا من دول خارج االتحاد األوروبي بدون تصريح إقامة  ،فيجب
عليك االتصال بـ  Consultorio 02-55034900أو إرسال بريد إلكتروني إلى
consultoriofamiliare@policlinico.mi.it

ماذا تفعل بعد االجھاض الطوعي ؟
قبل العودة إلى المنزل  ،سيتم إعطاؤك خطاب خروج مع التعليمات التي يجب احترامھا في األيام التالية .ألي
مشكلة )حمى  ،تقلصات في البطن  ،نزيف غزير للدم( يمكنك الذھاب إلى قسم الطوارئ النسائية والتوليد في أي
وقت من النھار أو الليل.
في حالة اإلجھاض الدوائي  ،سيتم تحديد موعد إلجراء فحص طبي في العيادة  ،بعد حوالي  40يومًا  ،والتي يجب
عليك اإلبالغ عنھا تمامًا  ،للتحقق من خالل الموجات فوق الصوتية عبر المھبل من عدم وجود بقايا من مادة
نفضية  -بويضة .
على أي حال  ،حتى إذا كنت قد أجريت عملية إجھاض جراحي  ،فإننا نوصيك بتحديد موعد في العيادة أو مع
طبيب أمراض النساء الموثوق به إلجراء فحص ومناقشة وسائل منع الحمل .باإلضافة إلى فحص أمراض النساء
في العيادة  ،يمكنك االستفادة من االستشارة االجتماعية أو النفسية.
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كيف تحجز موعدًا االجھاض الطوعي ؟
سيكون موعد االستشفاء المسبق لـ  IVGفي عيادة القانون :194
 .ادخل عبر  - 9 VIA PACEميالن ،
 .اتبع تعليمات ل ، CONSULTORIO FAMILIARE
 .ادخل من الباب المؤدي إلى السلم في مؤخرة العيادة
 .امأل النموذج بتاريخ مرضك المعدي الحديث لعدوى COVID-19
 .انتظر المكالمة من سكرتاريا 194
المستندات المطلوب إحضارھا يوم الموعد:
• شھادة  IVGتصدق عليھا من قبل طبيب أمراض النساء أو طبيبك
• صورة من وثيقة الھوية أو جواز السفر ساري المفعول والوثيقة األصلية
• نسخة من البطاقة الصحية  / STP /بطاقة الفريق سارية المفعول والمستند األصلي
• أي نسخة من فصيلة دمك إذا كان لديك واحدة
• توثيق الزيارات الطبية السابقة ألية أمراض تعاني منھا

ماذا تفعل يوم الموعد:
• يمكنك تناول فطور خفيف قبل الموعد بساعتين
• إذا كنت تتناول أدوية يمكنك تناولھا بانتظام
• عند وصولك إلى السكرتارية  ،سيتم إعطاؤك سجالً طبيًا مع رقم تعريف سيتم االتصال بك به لحماية
خصوصيتك
• ستجري مقابلة وزيارة وفحص بالموجات فوق الصوتية عن طريق مسبار داخل المھبل مع طبيب أمراض النساء
• ستوقعين الموافقة على الجراحة أو اإلجھاض الدوائي
• سوف تتصل بك ممرضة ألخذ عينات دم وأي مخطط للقلب

إذا اخترت اإلجھاض الجراحي:
• سوف تنتظر الزيارة مع طبيب التخدير الذي سيكون بين 13-12
• في نھاية الزيارة سيتعين عليك العودة إلى السكرتارية لتحديد موعد العملية
• في األيام التالية سوف نتصل بك لترتيب موعد في عيادة مسح الرحم في  Via Pace 9بين  48و  72ساعة
قبل الجراحة
• في اليوم المحدد ستجري مسحة البلعوم األنفي لـ .Covid-19
• يمكنك العودة إلى المنزل في حوالي الساعة  2مسا ًء
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إذا اخترت اإلجھاض الدوائي:
.سيتم إرسالك إلى عيادة المسحة بالقرب من مدخل طريق  VIA PACEألداء مسحة البلعوم األنفي لـ Covid-
19
.سوف تنتظر نتيجة تعداد الدم حتى  ، 13/12ويتم فحصھا من قبل طبيب أمراض النساء
 .ستعطيك الممرضة أول دواء يؤخذ عن طريق الفم
 .ستبقى تحت المراقبة لمدة ساعة
 .سيتم إخبارك بموعد الموعد في المستشفى لتناول الدواء الثاني
 .حوالي الساعة  2مسا ًء يمكنك العودة إلى المنزل
إذا كنت بحاجة إلى إثبات لصاحب العمل  ،فتذكر أن تطلبه من مكتب  ،194سبب الزيارة لن يتم تحديده  ،ولكن
فقط وقت إقامتك في العيادة.

