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حرية االختيار، عالم مليء باإلمكانيّات
االتح��اد الدول��ي لتنظي��م األس��رة هو مق��دم خدم��ات عالم��ي وداعية قي��ادي من أج��ل الصحة 
والحقوق الجنس��يَة واإلنجابيَة للجميع. نحن حركة من المنظمات الوطنية العاملة مع ومن أجل 

المجتمعات واألفراد في جميع أنحاء العالم.

يعمل االتحاد الدولي لتنظيم األس��رة من أجل عالم يكون فيه للنس��اء والرجال والش��باب في كل 
مكان حرية التحّكم بأجس��امهم ورسم خطوط مستقبلهم. عالم يكون لهم فيه حرية اختيار أن 
يصبحون آباء وأمهات أو أن ال يصبحوا؛ حرية تقرير عدد أطفالهم وأوقات إنجابهم؛ حرية إتباع حياة 
جنسية صحية دون الخوف من حدوث والدات غير مرغوبة أو إصابات بأمراض تنتقل بطريق الجنس 
بما فيها فيروس نقص المناعة البشري. عالما ال يكون فيه اختالف جنس الفرد أو اتجاهه الجنسي 
س��بباً لعدم المس��اواة أو وصمة العار. سوف لن نتراجع عن القيام بكل ما نستطيع عمله من أجل 

حماية هذه الخيارات والحقوق عند األجيال الحاضرة و أجيال المستقبل.

تقدير وعرفان
كتبه��ا مارس��يل فيكمان، كبير المستش��ارين الطبيين ف��ي المكتب المركزي لالتح��اد الدولي لتنظيم 

األسرة.

يعبر فريق االتحاد الدولي لتنظيم األسرة واإلجهاض عن امتنانه لمساهمات مراجعي المبادئ التوجيهية 
والبروتوك��والت: كاري��ن أس��يف، ش��يري ايثيرينغتن-س��ميث، جينيفر فريدمان، باك-ش��يونغ ه��و، ربيكا 
كوالديكس،س��يالال س��اماد، نونو س��يميليال و تران نغايين تونا. وقد أُمكن طباعة هذا المنش��ور من خالل 
مس��اهمة مالية مقدمة من متبرع مجهول. إن مس��اهمات أبيكا دي س��يلفا كانت أساسية لجلب هذا 

المنشور إلى حيز الواقع.
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ويسعى االتحاد الدولي لتنظيم األسرة لضمان 
الوصول إلى خدمات إجهاض سليم وقانوني في 
جميع أنحاء العالم. وتمشياً مع هذه الرؤية فإن 
الغرض من المبادئ التوجيهية والبروتوكوالت هو 
دعم مقدمي الخدمات لتقديم خدمات إجهاض 
و الخدمات المتعلقة به بجودة عالية وبأسلوب 

يركز على المنتفعين



انظر، على س��بيل المثال، مركز التدريب في مجال الصحة، وتيس��ير رضى المرضى، www.centerforhealthtraining.org مجلس خدمة المجتمع، ونس��اء األقليات   1
www.csctulsa.org ،2005 العرقية والعنصرية في أوكالهوما الشرقية: تقييم المؤشرات اإلنجابية

تنويه 
المراد من المصدر التعليمي هذا هو أن يكون أداة داعمة وال يفرض دورة تعليمية حصرية في اإلدارة. إنه يحتوي على أساليب معترف 
بها وتقنيات الرعاية الطبية التي تمثل حالياً ممارسة سريريه مناسبة. إن التنوعات في احتياجات كل مريض وفي الموارد المتاحة قد 
يبرر النهج البديلة لتلك األساليب والتقنيات الواردة في هذا المصدر. إن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة وموظفيه ليسوا مسؤولين 
عن النتائج السلبية السريرية التي يمكن أن تحدث عند تقديم خدمات اإلجهاض التي ال تعتبر مصدر رئيسي لتوفير الرعاية بشكل 

صريح ومباشر

الهدف من هذه المبادئ التوجيهية 
والبروتوكوالت

تدم��ج الوثيق��ة البروتوك��والت والمبادئ التوجيهي��ة والمعايير في 
إط��ار واس��ع لضمان عدم إغفال أي جانب م��ن جوانب الرعاية وذلك 
عند تقديم رعاية شاملة تتعلق باإلجهاض المنفذ في الثلث األول 
من الحمل. إن الجمهور المستهدف هو كادر العاملين في خدمات 
اإلجهاض - س��واء كانوا مقدمي خدمات إجهاض بش��كٍل مباشر 
أو مستش��ارين أو معلمي��ن- الذي��ن ق��د يكون��ون مهتمين ببعض 

الجوانب الطبية التي تتناولها هذه الوثيقة.
وهدفنا هو عرض المبادئ األساس��ية والنتائج المرجوة في أكثر 
هيئة تطبيقية ممكنة. وهذا يعكس نص البيان الصادر عن منظمة 
الصحة العالمي��ة: »إن المبادئ التوجيهية هي البيانات المطورة 
بص��ورة منتظم��ة والقائمة عل��ى األدل��ة والتي تس��اعد مقدمي 
الخدم��ات في اتخاذ قرارات مس��تنيرة بش��أن التدخ��الت الصحية 
المالئمة. والمبادئ التوجيهية هي بيانات رس��مية استشارية والتي 
ينبغ��ي أن تكون قوية بما فيه الكفاي��ة لمواجهة الظروف الفريدة 
وقي��ود الحالة الخاصة التي ألجلها يج��ري تطبيق هذه القيود. وقد 
تم التوجيه على الطبيعة األساس��ية للمبادئ التوجيهية والغرض 
منه��ا في ظ��ل هيئات متنوعة أخ��رى ُمَعنونة بش��كل متنوع مثل 

بروتوكوالت وأفضل ممارسات ومنظومات وأحكام سائدة وتوصيات 
اللجنة الخبيرة ومسارات الرعاية المتكاملة ]...[«. )منظمة الصحة 
العالمي��ة: المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية. المبادئ 

التوجيهية: انظر المراجع في الصفحة 32(.
وهناك أدوات تدريب أكثر شمولية على اإلجهاض المبكر متوفرة 
 www.teachtraining.org على الموقع االلكتروني TEACH من تيتش
- والتي تم تطويرها لالس��تخدام ف��ي الواليات المتحدة األمريكية 

وهي مفصلة جداً، وتقدم معلومات مفيدة إضافية.
وباإلضاف��ة إل��ى البروتوك��والت الس��ريرية، فإن��ه ينبغ��ي وجود 
خدم��ات معينة أخ��رى في العي��ادات المقدمة لخدم��ة اإلجهاض 
مثل بروتوكول للمش��ورة )يشمل تقديم المش��ورة بشأن الخيارات 
الت��ي تتم مواجهتها عن��د الحمل غير المرغوب فيه، ورعاية ما قبل 
وما بعد اإلجهاض والمش��ورة بش��أن وس��ائل منع الحمل(، ومبادئ 
توجيهي��ة واضح��ة لتدف��ق المرض��ى، وبروتوكول مكت��وب لتجنب 
تكاليف اإلجراء أو تخفيضه للنساء المحتاجات إليه، وأداة استفتاء 

عن مدى رضاء المنتفعين1.
وأخي��راً يجب اتخاذ كل الخطوات الممكنة لضمان أو تحس��ين 

نوعية الخدمة.

يس�عى االتحاد الدولي لتنظيم األس�رة لضمان الوصول إلى خدمات إجهاض سليمة 
وقانوني�ة ف�ي جميع أنحاء العالم. وتمش�ياً مع هذه الرؤية، فإن الغ�رض من المبادئ 
التوجيهية والبروتوكوالت هو دعم مقدمي الخدمات لتقديم خدمات إجهاض وخدمات 
متعلق�ة باإلجهاض ذات ج�ودة عالية محورها هو المريض. ه�ذه الوثيقة قائمة على 
أساس القيم والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق االتحاد الدولي لتنظيم األسرة حول 
الحقوق الجنس�ية واإلنجابية؛ واإلجراءات السريرية مبنية على جودة إطار الرعاية الذي 

تم تطويره وتنفيذه في جميع أوجه تقديم الخدمات في جميع أرجاء االتحاد.

مقدمة: توفير خدمات ذات جودة 
عالية تركز على المنتفعين 

3 المقدمة توفير خدمات ذات جودة عالية تركز على المنتفعين   

http://www.teachtraining.org
http://www.centerforhealthtraining.org
http://www.csctulsa.org
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الفصل األول

الرعاية الشاملة المتعلقة 
باإلجهاض: متطلبات مسبقة

احترام حق المريضة في الحفاظ على السرية
إن االحت��رام المطلق لحق المريضة في الخصوصية، والتحفظ 
و الس��رية يجب أن يكون مضموناً. الم��رأة التي تتهيأ لإلجهاض قد 
تقلق من أن يعلم والديها أو زوجها أو ش��ريكها أو األقارب أو أعضاء 
المجتم��ع أو وكاالت تطبيق القان��ون بقرارها ويرفضوه. إن مقدمي 
الخدمات بحاجة لفهم جيد للس��ياق القانون��ي الذي يعملون فيه 
م��ن أجل إرش��اد مرضاهم. وحيث يس��مح )أو يف��رض( القانون خرق 
الس��رية )على سبيل المثال في حاالت العنف(، يحتاج كال مقدمي 
الخدم��ات والمرض��ى إل��ى فهم واحت��رام هذه األح��كام. ومع ذلك، 
ف��إن ح��ق المريضة في األم��ان يجب أن يكون محفوظ��اً في جميع 

األوقات. 
وف��ي بعض البالد ال يمكن لمقدمي الخدمات البوح بمعلومات 
طبي��ة، وال حت��ى بن��اًء على طل��ب المريضة. كل هذه السياس��ات 
يجب أن تكون مفهومة بش��كل واضح من قبل مقدمي الخدمات 

والمرضى. 

دعم حق المريضة في الكرامة
إن ل��دى جمي��ع مقدم��ي الخدم��ات الطبي��ة وغير الطبي��ة واجب 
احت��رام كرام��ة المنتفعين. ونظ��راً للطبيعة الحساس��ة لقضية 
اإلجه��اض، قد تش��عر المريض��ات المقبالت عل��ى اإلجهاض، عند 
سعيهن للحصول على الرعاية، بأنهن بشكل خاص عرضة لالنتقاد 
وق��د يخفن من االس��تهجان أو من الفقر أو م��ن المعالجة الطبية 
المؤلمة. إن مقدمي الخدم��ات وجميع الموظفين بحاجة لضمان 
معامل��ة تل��ك المريض��ات بكرامة واحت��رام. هذا ه��و واجب مقدم 
الخدم��ة لدعم المريضة للحف��اظ على احترامه��ا لذاتها. ينبغي 
عل��ى مقدمي الخدم��ة والموظفي��ن العاملين معه��م أن يدركوا 

مواقفهم ويكافحوا في جميع األوقات من أجل:
أن يك��ون لديه��م موق��ف إيجاب��ي وحس��اس ومتعاط��ف تجاه   •

المريضة. 
الحف��اظ على عالقة محترمة س��واء من خ��الل التعامل بصورة   •

لفظية أو غير لفظية.
أن يكون��وا عل��ى بينة م��ن الطرق الت��ي يمك��ن لمواقفهم من   •

خاللها أن تؤثر على تفاعلهم مع المريضة.

أن يكون��وا مفعمي��ن بالحن��ان، وأال يصدروا أح��كام وأن يقدموا  	•

الدع��م دون وص��م المريضات بالعار: هذا ل��ه أهمية خاصة عند 
النس��اء الش��ابات وعند المريضات الباحثات عن إجهاض للمرة 

الثانية أو الثالثة أو بشكل مكرر.

احترام حق المريضة في اتخاذ قرار حر 
ومستنير 

للمريضة الح��ق في اتخاذ القرارات بحري��ة، والتعبير عن موافقتها 
والحصول على معلومات كاملة، دقيقة و مفهومة، ولها الحق في 

إعطاء موافقتها لتلقي العالج بعد إبالغها عن:
اإلج��راءات ، وإذا كان مناس��با، إبالغه��ا ع��ن مختل��ف الخيارات   •

المتاحة
المخاط��ر، واآلثار الجانبية والمضاعف��ات المحتملة )حتى تلك   •

التي يمكن أن تكون قاتلة(
احتمال فشل اإلجراء، وما يترتب على ذلك من عواقب  •

الجوانب غير الطبية )مثل اتخاذ القرارات، العالقات مع األس��رة   •
/والوالدين / الش��ريك / الزوج، العواق��ب االجتماعية الممكنة 

والجوانب النفسية(

ويج��ب أن يدرك مقدم��ي الخدمة أن المريضات قد ال يفهمن دائماً 
المعلوم��ات المقدم��ة، وقد يش��عرن بأنهن بص��ورة خاصة عرضة 

لالنتقاد.
م��ن المهم أن يعطى المرضى الوقت والمجال لطرح األس��ئلة 
حت��ى يمكن إعطاء اإليضاحات بأس��لوب فيه احترام. من المهم أن 
نتذكر أن هذه المعلومات ال تُعطى لتخويف المرأة أو الحكم عليها 
أو إكراهه��ا على إتباع مس��ار عمل مق��رر مس��بقاً؛ إن المعلومات 
مطلوبة لمس��اعدة المريضة على فهم اإلجراء ولمس��اعدتها في 

اتخاذ قرار مستنير.

إن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ملتزم بمناصرة حقوق المرضى واحتياجات مقدمي 
الخدمات لضمان أعلى مستوى ممكن من الرعاية. 
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مبادئ توجيهية لتنظيم العمل
ينبغ��ي على مقدمي الرعاية الش��املة المتعلقة باإلجهاض إتباع 

هذه المبادئ التوجيهية:
أن يكون لديهم إس��تراتيجية قوي��ة لإلعالم والتثقيف واالتصال   •

لتوعية المجتمع بالخدمات المقدمة.
تش��جيع النس��اء الالت��ي تفكرن ملي��اً باإلجهاض ف��ي التماس   •

الرعاية في أقرب وقت ممكن.
تقديم الخدمات دون تأخير. ينبغي تجنب أن يُطلب من المرضى   •

العودة في يوم آخر.
أن يك��ون لديه��م فه��م واض��ح للقواني��ن الوطني��ة ولألنظمة   •
المتعلقة بخدمات اإلجهاض. هذا أمر جوهري لتأس��يس وصون 
خدم��ات إجه��اض ذات ج��ودة عالية. مث��ل ه��ذه المعرفة يجب 
أن تش��مل القواني��ن المحلي��ة وأنظم��ة عن دواعي اس��تعمال 
اإلجه��اض القانوني؛ حدود الحم��ل؛ االنتظار اإللزامي؛ متطلبات 
اإلب��الغ؛ القواع��د المتعلقة بالقصر وإذا كان مناس��با، القواعد 
المتعلق��ة بالنس��اء المتزوج��ات؛ األذون؛ والمراك��ز المرخص��ة 

والمعتمدة؛ االحتياجات التدريبية للموظفين.2
تنظي��م العم��ل لمتابع��ة مب��ادئ توجيهي��ة معتم��دة طبي��ة   •

وجراحية.
أداء التقنيات فقط التي حظيت بالتدريب الكافي.  •

ضمان توافر األدوية والمعدات األساسية.   •
تقييم صالحية اتخاذ تدابير محلية للوقاية من االلتهاب والتقيد   •

بالبروتوكوالت على نحو صارم.3
التأك��د من أهلي��ة المريضة إلج��راء معين من خ��الل الفحص   •
والتقيي��م )انظ��ر زي��ارة ما قب��ل اإلجه��اض في الصفح��ة )6(، 

واإلجهاض الجراحي أم اإلجهاض الطبي؟ في الصفحة 8(. 
إنش��اء نظ��م إحالة فعالة مضمون��ة بالجودة العالي��ة ومراقبة   •

بانتظام وتسمح بمتابعة المرضى فيما بعد.

5 الفصل 1 الرعاية الشاملة المتعلقة باإلجهاض: الشروط المسبقة   
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اطرح أسبوعين من هذه المواعيد في حالة حساب يوم اإلباضة المفروض أو المؤكد.  4

الفصل الثاني

اإلجهاض المنفذ في الثلث األول 
من الحمل

زيارة ما قبل اإلجهاض
المشورة

كم��ا هو مبين ف��ي المقدمة، فإن تقديم المش��ورة يجب أن يكون 
بش��كل داعم ومتعاطف مع المريضة وإذا كانت المريضة بصحبة 
أح��د تأكد م��ن تخصيص بع��ض الوقت م��ن المش��ورة للمريضة 
لوحدها. وأش��رِك الش��خص الذي برفقتها الحقاً بأن تقدم له/لها 

معلومات عن رعاية المريضة.
في حالة موافقة المرأة، تحرى القضايا التالية:

هل تسعى المرأة إلى مواصلة الحمل أو ألن يتم تبني طفلها أو   •
إلى الحصول على اإلجهاض؟

ما هو الدعم المتاح إذا قررت أن تواصل الحمل أو أن تختار أن يتم   •
تبني الطفل؟

هل هي مجبرة في سعيها لإلجهاض؟  •
الجوان��ب القانوني��ة لإلجه��اض والحاج��ة إلى توقيع اس��تمارة   •

موافقة مستنيرة.
أس��بابها للبح��ث عن اإلجهاض بما في ذل��ك ظروفها الثقافية   •
واالقتصادي��ة. وم��ع ذل��ك، ه��ذا ليس إلزامي��اً، لذا نس��أل فقط 
ع��ن ه��ذه األس��باب إذا كان النقاش يس��ير في ه��ذا االتجاه. ال 
ترغب العديد من النس��اء بمعالجة هذه القضايا، ويجب احترام 
رغباته��ن. إذا كان��ت هناك دالئل على العنف، ك��ن جاهزاً لتوفير 

إحاالت لمزيد من الدعم.
مستويات القلق والشعور بالذنب.  •

تقدي��م الدع��م )أو عدم وج��ود دعم من الش��ريك / األصدقاء /   •
العائلة(.

إمكانية االعتداء الجنسي أو العنف القائم على الجنس.  •

اإلجه��اض  لتقني��ات  مناس��با(  )إذا كان  المتنوع��ة  الخي��ارات   •
والسيطرة على األلم.

الجوانب السريرية
أخذ التاريخ

دون ما يلي:
سن المرأة.  •

وضعها العائلي )إذا اقتضى األمر ذلك؛ ليس إلزاميا(.  •
حاالت الحمل الس��ابقة )األطف��ال وصحتهم، حاالت اإلجهاض   •
التي تقع خالل األس��ابيع الس��تة األولى، والحم��ل خارج الرحم، 
وح��االت اإلجهاض المحرضة(، وكذلك جميع أنواع المضاعفات 

التي حدثت خالل حاالت الحمل السابقة
م��دة الحم��ل الحالية )منذ الي��وم األول من أخ��ر دورة حيضية(.   •
مع تأكيد الفحص الس��ريري. انظر الفحص الس��ريري العام في 

الصفحة 7 وكذلك الفحص النسائي في الصفحة 7.
ه��ل تم��ت أي محاولة إلجهاض الحمل الحال��ي )والتفاصيل إذا   •

كان ذلك ممكناً(.
الظروف الطبية والجراحية )خاصًة البطنية( الماضية والحالية   •
التي قد تؤثر على إجراء اإلجهاض، على سبيل المثال: اضطرابات 
نزفية، التهابات الجهاز التناس��لي، الحساس��ية )لمواد التخدير 
والمض��ادات الحيوي��ة أو غيره��ا(، والع��الج الدوائي ال��ذي أخذ، 
ووس��يلة منع الحمل المس��تخدمة، إن كان بش��كل صحيح أو 

غير ذلك.
التش��ويه الس��ابق لألعضاء التناس��لية لإلناث )الخت��ان(: وهذا   •

يمكن أن يعقد اإلجراءات.

مدة الحمل )عمر فترة الحمل(، مقسمة بصورة متفق عليها إلى ثالثة فصول: الفصل 
األول، يمتد للفترة التي تصل حتى األس�بوع الرابع عش�ر من الحمل منذ اليوم األول 
من آخر دورة حيضية؛ الفصل الثاني: من األس�بوع الرابع عش�ر إلى األس�بوع الثامن 
والعش�رين؛ الفصل الثالث: من األس�بوع الثامن عش�ر إلى موعد الوالدة )في األسبوع 
األربعين، بش�كل وس�طي(.4 وينبغي تنفيذ اإلجهاض الجراح�ي المنفذ خالل الفصل 
األول )وحتى األس�بوع الثاني عش�ر أو الرابع عشر من الحمل(، واإلجهاض الطبي )حتى 
األس�بوع التاسع( على نحو إجراءات المرضى الخارجين في المؤسسات الطبية )بدون 

حاجة لإلقامة فيها(.
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التج��ارب الس��ابقة في اس��تخدام وس��ائل منع الحم��ل ويُنظر   •
بمسألة منع الحمل في المستقبل.

إذا كان الحمل غير مثبت، اسأل عن وجود أعراض الحمل المبكر   •
والت��ي هي: ضع��ف الثديي��ن واحتقانهما، وغثي��ان، وتعب وكثرة 

التبول و / أو تغيرات في الشهية.

التقييم السريري
الفحص السريري العام أ( 

قم بفحص ومعاينة: 
الصح��ة العامة )النب��ض وضغط الدم والقل��ب والرئتين ودرجة   •
الح��رارة(. تح��رى عن وجود فقر الدم وس��وء التغذي��ة وغيرها من 
عالم��ات اعتالل الصح��ة. قم بإحالة المريض��ة إذا دعت الحاجة 
لمق��دم خدم��ات بمس��توى أعلى إلج��راء تقييم طب��ي ما قبل 

اإلجهاض.
البط��ن )اطلب من الس��يدة إف��راغ مثانتها قب��ل البدء بفحص   •
البط��ن(. هل المثانة ممتلئة أو متم��ددة ؟ هل هناك كتل ؟ هل 

يمكن جس الرحم؟ إذا كان األمر كذلك، قم بتقدير حجمه. 

الفحص الطبي النس��ائي: فحص الحوض واس��تخدام موس��ع  ب( 
المهبل )منظار المهبل(

اطلب من السيدة إفراغ مثانتها قبل البدًء.   •
تأكد من احترام السرية، وكما هي العادة، وجود أنثى مرافقة لها   •

في حال كان مقدم الخدمة ذكراً.
تأكد من وجود ضوء كافي.  •

تح��دث بلطف م��ع المرأة؛ و أش��رح اإلج��راءات وس��اعدها على   •
االسترخاء.

اغس��ل اليدين واس��تخدام قف��ازات معقمة أو مطه��رة؛ و تابع   •
العمل بلطف.

افح��ص منطق��ة العجان، وتفق��د وجود عالمات عل��ى اإلصابة   •
بأم��راض تنتقل بطري��ق الجنس: قرحة، ورم ثؤلولي في الش��رج، 
سيالن مهبلي. تحرى عن وجود التهاب الفرج، وختان اإلناث ووجود 

ندبات. امسح الفرج و قم بالمعالجة إذا وجدت حاجة لذلك.
ادخ��ل منظ��ار المهبل المغل��ق بلطف، من أصغ��ر حجم فعال،   •
بلل��ه بماء داف��ئ )تؤثر الم��واد الهالمية والتزليقي��ة على الدقة 
التش��خيصية لألم��راض التي تنتق��ل بطريق الجن��س(. تجنب 
الضغ��ط على مجرى البول. افحص وش��خص وعال��ج التهابات 

المهبل وعنق الرحم وفقا للبروتوكوالت المحلية.
إذا ل��زم األمر وتوفرت الوس��ائل، قم بتنفيذ فح��ص خلوي لعنق   •
الرحم أو قم بمعاينته )وذلك ليس باعتباره شرط مسبق لتنفيذ 

اإلجهاض(.

فحص الحوض المشرك بالجس
اغس��ل اليدين واس��تخدم قف��ازات معقم��ة أو مطه��رة؛ وتابع   •

بلطف.
تأكد من وجود الحمل )عنق الرحم يكون لين؛ ومتوس��ع، و الرحم   •

يكون طريا(.
تأك��د م��ن أن حج��م الرحم متوافق م��ع مدة الحم��ل. و إذا وجد   •
تباين،فقد يكون ذلك بس��بب خطأ في الحس��اب، أو يش��ير إلى 

وجود مشكلة بالحمل.
وإذا كان الرح��م أكب��ر من المتوق��ع فهذا يدل عل��ى وجود حمل   •
متع��دد )أي: أكثر م��ن الجني��ن(، أو حمل عنق��ودي أو وجود أورام 

ليفية.
وإذا كان الرحم أصغر من المتوقع فهذا يدل على حدوث إجهاض   •
خالل الستة أسابيع األولى أو عدم وجود حمل أو وجود حمل خارج 
الرح��م. وإذا كان يش��تبه بوجود حمل وكان الرح��م مازال صغيراً 
بعد مرور س��تة أس��ابيع عن آخر دورة حيضية استخدم الموجات 
فوق الصوتية للفحص أو قم بإجراء اختبار هرمون موجهة القند 
المش��يمية البش��ري، أو إحالة المريضة. في حالة الحمل خارج 
الرح��م، يج��ب اتخاذ إج��راء ف��وري بمعالجة طبي��ة أو جراحية أو 

تطبيق المبادئ التوجيهية المحلية أو اإلحالة على الفور.
ح��دد وضعية الرحم )هل يوجد انقالب )أمامي خلفي()هل يوجد   •

انعطاف )أمامي خلفي((
تح��رى عن وج��ود التهابات في الجهاز التناس��لي )ف��ي الرحم أو   •
الته��اب بوقي مبيضي( أو إصابات تنتقل بطرق الجنس والتهاب 
المثانة. إذا وجب اس��تخدام المضادات الحيوية ابدأ بها مباشرةً 
قب��ل اإلجهاض ولكن ال تؤخر اإلجهاض بس��بب بدء اس��تخدام 

المضادات الحيوية.
سجل جميع النتائج في ملف المريض.  •

تحريات خاصة  ج( 
اس��تخدام الموجات فوق الصوتي��ة والفحص المخبري هي إجراءات 
خاص��ة، لك��ن ال ينبغي أن يك��ون توفرها ش��رطا مس��بقا لتقديم 

خدمات اإلجهاض. أنظر الملحق 1 لإلطالع على التفاصيل.

المضادات الحيوية الوقائية
توص��ي معظم، ولكن ليس��ت جميع بروتوكوالت الرعاية الش��املة 
المتعلقة باإلجهاض، بإعطاء المضادات الحيوية الوقائية بش��كل 
روتيني. اتبع التوجيهات المحلية. وتصرح منظمة الصحة العالمية5 
وتوجيه��ات االتحاد الدولي لتنظيم األس��رة6 ب��أن هذا يقلل مخاطر 
اإلصابة بع��د تنفيذ اإلجهاض، ولكن يجب عدم االمتناع عن تنفيذ 

اإلجهاض في حال عدم توفر المضادات الحيوية الوقائية.

المشورة: منع الحمل والمتابعة وأسئلة وأجوبة
أ( منع الحمل 

يجب توفير خيار واس��ع من وس��ائل منع الحمل، بما فيها التعقيم 
)إذا كان ذلك مناسباً، مع أنه ال ينبغي اتخاذ قرارات متسرعة(. تأكد 

7 الفصل الثاني اإلجهاض المنفذ في الثلث األول من الحمل   
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الجدول 1: مزايا ومساوئ اإلجهاض الطبي والجراحي

اإلجهاض الجراحياإلجهاض الطبي

يتجنب الجراحة والتخديرالمزايا  •
»طبيعي« أكثر، مثل الحيض  •

عاطفيا أسهل بالنسبة لبعض النساء  •
تسيطر عليه المريضة؛ فيه المزيد من الخصوصية   •

و االستقاللية؛ يمكن إجراؤه في المنزل 
أفضل من الجراحة في حال إجراء اإلجهاض في   •
وقت مبكر جداً من الحمل، أو في حالة البدانة 

الشديدة )إذا كان مؤشر كتلة الجسم أكبر من 30( 
دون وجود عوامل خطرة أخرى تتعلق بالقلب واألوعية 

الدموية، أو في حالة وجود أورام ليفية، أو وجود 
تشوهات بالرحم أو جراحة سابقة لعنق الرحم

ليس فيه مخاطر إلصابة عنق الرحم / أو إصابة   •
الرحم

أسرع  •
مرجح أكثر في الحصول على إجهاض تام  •

عاطفياً يكون أسهل بالنسبة لبعض النساء  •
يجري في مركز للرعاية الصحية أو في عيادة أو   •

مستشفى
يمكن تطبيقه حتى األسبوع الرابع عشر من الحمل   •

)وفي الفترة مابين 12 - 14 أسبوع ينفذ من قبل خبراء 
فقط(

يمكن أن يكون متزامن مع التعقيم8  •

نزيف ومغص وغثيان وإسهال وآثار جانبية أخرىالمساوئ  •
انتظار، وعدم تيقن  •

المزيد من الزيارات للعيادة  •
األدوية مكلفة  •

يمكن استخدامه فقط لفترة تصل حتى تسعة   •
أسابيع من الحمل

غزوي للجسم  •
خطورة ضئيلة إلصابة الرحم أو عنق الرحم  •

خطر حدوث االلتهاب  •
أقل خصوصية واستقاللية  •

ً ممكن أن يكون مكلفا  •

انظر المالحظات 5 و 6 في الصفحة 7.  7
يجب عدم إجراء التعقيم المتزامن بدون موافقة مستنيرة من المريضة، ويجب عدم التسرع دون تفكير كاٍف مسبق.  8

من توفر تلك المعلومات المتعلقة بالخيارات المتاحة لمنع الحمل 
قب��ل تنفيذ العملية أو قبل مغادرة العيادة في يوم العملية أو خالل 
الزي��ارة )الزيارات( الالحقة بعد اإلجهاض. لك��ن ليس خالل العملية 
ف��ي حد ذاتها عندما تكون المرأة تحت ضغط عاطفي أو جس��دي. 
إن قبول مس��ألة منع الحمل أو طريقة معينة لمنع الحمل ينبغي 
أال يكون أبداً ش��رطاً مس��بقا للحصول على الخدم��ات المتعلقة 
باإلجه��اض. انظ��ر الفصل 5 للحص��ول على معلوم��ات حول منع 

الحمل في مرحلة ما بعد اإلجهاض.

شرح اإلجراء والمتابعة: تناول القضايا التالية: ب( 
م��ا المدة التي ستس��تغرقها العملية؟؛ اآلث��ار الجانبية المحتملة 
)مثل ألم ونزيف وغثيان وإس��هال وقيء(؛ زمن التعافي؛ المضاعفات 
الممك��ن حصولها وإلى أين يمك��ن الذهاب من أجل العالج؛ جوانب 
الس��المة والمخاط��ر )جمي��ع التدخ��الت الطبي��ة تحم��ل بع��ض 
المخاطر(؛ اختيار التخدير والخيارات المتاحة لمعالجة األلم؛ ووقت 
اس��تئناف األنش��طة الطبيعية؛ )بما في ذلك الجماع(. ش��دد على 
ضرورة استخدام منع الحمل والواقيات الجنسية، وضرورة المتابعة 

واشرح مضمون زيارة المتابعة.

أسئلة وأجوبة  ج( 
اسمح بوقت كاف للمريض ليطرح األسئلة ويعبر عن أية مخاوف. 

اإلجهاض الجراحي أم اإلجهاض الطبي؟
يمك��ن توفي��ر إجه��اض الثل��ث األول م��ن الحم��ل إما باس��تخدام 
اإلجه��اض الطبي المحرض باألدوية وذلك حتى األس��بوع التاس��ع 
من الحمل، أو باس��تخدام تقني��ات جراحية. يمكن تقديم موظفين 
مدربين من قبل كادر موظفين مدرب بمس��توى متوسط )ممرضات 
وقابالت ومساعدين طبيين، وفقاً لمجاالت الممارسة المحددة على 
الصعي��د الوطن��ي(. يلخص الجدول1 مزايا ومس��اوئ النهجين. وإذا 

كان كالً من الخيارين مناسباً، ينبغي احترام خيار المريض.
يمكن أن ينفذ اإلجهاض الجراحي باس��تخدام الرشف)الممص 

الكهربائي أو اليدوي( أو عن طريق توسيع وتجريف الرحم
.)D&C التي تسمى أحيانا التوسيع والتجريف أو(

إن توس��يع وتجري��ف الرحم ه��ي تقنية جراحي��ة قديمة وينبغي 
االس��تعاضة عنها، كلما أمكن ذلك، بالممص أو باإلجهاض الطبي 
)المح��رض باألدوية( وه��و أفضل الخيارات، كم��ا أوصت به منظمة 

الصحة العالمية و االتحاد الدولي لتنظيم األسرة.7
وينبغ��ي اس��تخدام التقني��ة الجراحية )بتفضيل الرش��ف( في 

حالة:
كان ذلك هو خيار المرأة   •

إذا كان من المنتظر إجراء تعقيم بنفس الوقت  •
هناك موانع لإلجهاض الطبي  •

إذا كانت المريضة غير قادرة على المجيء للمتابعة الطبية بعد   •
اإلجهاض الطبي كما ينبغي.
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اإلجهاض الجراحي
اإلعداد

تأكد من أن استمارة الموافقة قد تم توقيعها.   •
تأكد من أن المعدات في حالة عمل.   •

تأكد مرتين من أن معدات اإلنعاش في حالة عمل.  •

السيطرة على األلم )ومضاعفاته المحتملة(
قد ينجم ألم عن توس��يع عنق الرحم ومن تضيق الفوهة الداخلية 
لعن��ق الرحم وتحريك الرحم، وعن كش��ط جدران الرحم والتقلصات 
االرتكاس��ية لعضلة الرحم. ويمكن أن ينجم ألم شديد عند توسيع 
عن��ق الرحم بق��وة أكثر مما ينبغي أو عند البدء بالعملية مباش��رة 
بع��د تطبيق المخدر الموضعي في منطقة عنق الرحم دون انتظار 
كاف. تختل��ف درج��ات األلم ويمكن للخوف والقل��ق أن يزيد من هذا 
األلم. وينبغي أن يكون مقدمي الخدمة هادئين وذوي كفاءة وودودين 
وغير مصدرين ألحكام على المرضى وينبغي عليهم شرح ما يحدث 
)أو م��ا ينبغي على المريض أن يتوقع من ه��ذه التجربة( وذلك طول 

مدة العملية.
وينبغ��ي الحفاظ على تواصل مع المريض��ة في جميع األوقات. 
إن التواص��ل الكالمي الداعم مطلوب أيضاً خالل العملية. ويفضل 
أن يراف��ق المريض��ة ش��خص داع��م له��ا طوال م��دة العملي��ة إذا 
كان ذل��ك ممكن��اً. إن المش��ورة والتعاط��ف و»التخدي��ر اللفظي« 
وتخفيف الخوف، كلها يمكن أن تساعد ولكن يجب أن تكون تدابير 
الس��يطرة على األلم متاحة ومتوفرة دائما. يمكن استخدام الطرق 
التالي��ة منف��ردة أو مجتمع��ة. وتج��در اإلش��ارة بأنه حت��ى لو كانت 
وس��ائل تخفيف األلم مستخدمة، بما فيها المخدر اللفظي، فإنه 

يستحيل تسكين األلم تماماً.
 paracetamol المسكنات: إن المسكنات مثل عقار باراسيتامول
)أس��يتامينوفين( وأيبوبروفي��ن ibuprofen تخف��ف األل��م. وينبغي 
اس��تخدام المس��تحضرات األفيونية بحذر أثناء الحوادث العرضية 
الواقع��ة في مرحلة ما بع��د اإلجهاض والتي قد ت��م وصفها، مثل 
الس��قوط على السلم وحوادث الطرق. لتفادي ذلك، ينبغي أن ترافق 
المريض��ة م��ن قبل ش��خص يمكن��ه محاولة تجنب أية مش��اكل، 

وبإمكانه التعامل مع أي حادث عرضي قد يحصل.
المهدئات )مزيالت القلق(: وهذه تحد من القلق والذاكرة، ولكن 
ليس من األلم، وترخي العضالت. وعند اس��تخدام البنزوديازيبينيس 
benzodiazepines، مث��ل ديازيب��ام diazepam، ينبغ��ي أن تتبع نفس 

النصيح��ة ف��ي حالة اس��تخدام المس��تحضرات األفيوني��ة )انظر 
الفقرة أعاله(.

التخدير الموضعي لمنطقة عنق الرحم: وهو دائماً مطلوب 
من أجل اإلجهاض الجراحي، ما لم ترفضه المريضة بشكل رسمي. 
اس��تخدم مخدر موضعي مثل ليدوكائين lidocaine )ليغنوكائين أو 
زيلوكائي��ن(. تأكد من عدم وجود حساس��ية معروفة لدى المريضة 
تج��اه ليدوكائين. احقن 4 جرعات من خمس��ة ميلي ليتر)المجموع 
عشرون ميلي ليتر( من 0.5 في المائة من ليدوكائين )بدون إبنفرين 

epinephrine( أس��فل الغش��اء المخاطي لعن��ق الرحم عند موقع 

الساعة الثانية، والرابعة، والثامنة، والعاشرة حوالي عنق الرحم )كن 
حريصاً بأال تحقن داخل وعاء دموي(. توفر منظمة الصحة العالمية، 

وصف كامل لإلجراء. 9 
وتوص��ف العالمات الدالة على وجود تفاعل )رد فعل( س��مي في 

الجدول 2.
التسكين الطفيف )الواعي(: هذا يمكن أن يحل محل التخدير 
الموضع��ي لمنطقة عنق الرحم. يغير هذا اإلجراء حالة الوعي عند 
الم��رأة، ب��دون المخاطر المرتبطة بالتخدير العام، ويس��اعدها على 

الشعور بمزيد من االسترخاء وأن يكون القلق أقل خالل اإلجهاض.
تتنفس المريضة بش��كل طبيعي واس��تنهاضها يكون أسهل. 
وتس��تطيع االس��تجابة للمنبه��ات الفيزيائية واألوامر الش��فهية. 
يق��دم الج��دول 2 كيفي��ة إدارة اآلث��ار الض��ارة المتعلق��ة بالتخدير 

والمضاعفات المحتملة.
ال يوصى بالتخدير العام ألن التخدير فيه مخاطر إضافية. ومع 
ذلك، من الممكن اس��تخدامه عند الطلب أو في إجراءات اإلجهاض 
الت��ي تواجه صعوبة م��ن الناحية الطبية أو العاطفي��ة. وجود كادر 

ماهر و القدرة على تدبر أمر المضاعفات هي أمور أساسية.

توسيع عنق الرحم )أو »تحضير عنق الرحم«(
إن تحضي��ر عنق الرحم هو مرحلة ما قبل التدخل لتوس��يع عنق   •
الرحم، ويجعل عملية الممص )أو توسيع وتجريف الرحم( أسهل 
وأس��رع ويحد من خطر تهتك عنق الرحم ويحد من خطر انثقاب 

الرحم إلى درجة أقل.
ويبق��ى التحضي��ر الروتيني لعنق الرحم مثي��راً للجدل ألن إثبات   •
المزايا قد تم بطريقة غير كافية. يلجأ بعض مقدمي الخدمات 
إل��ى تحضي��ره فقط في ظل ظ��روف محددة مثل إج��راء حاالت 
اإلجه��اض المنفذة في الثلث األول م��ن الحمل في وقت متأخر 
عن��د 12–14 أس��بوع م��ن الحمل، أو عن��د المراهقات والنس��اء 
الش��ابات، أو الالت��ي لم يحملن من قبل، أوف��ي حالة عنق الرحم 
المتت��دب، أو الموؤف، أو في حال الش��عور بالخطر من أذية عنق 

الرحم أو انثقاب الرحم 
ويمك��ن تنفيذ توس��يع وتجريف الرح��م أحياناً بدون أي توس��يع   •
لعنق الرحم، وذلك في حال كان من السهل جداً تمرير ُقنيَّة )إبرة 

طبية( من خالل فتحة عنق الرحم الداخلية.
 laminaria يتم تحضير عنق الرحم باس��تخدام سدادات الميناريا  •
مثل )ديالبان Dilapan-S™ و الميس��يل Lamicel®، والموس��عات 
التناضحي��ة المحب��ة للماء( والت��ي توضع في القن��اة العنقية 
للرح��م، أو بروس��تاغالندين prostaglandin )على س��بيل المثال 
 .mifepristone أو مايفبريستون )misoprostol عقار ميزوبروستول
وبالمقارنة مع الميناريا، فإن الميزوبروستول المطبق في المهبل 
يعمل بصورة أسرع، ويكون مصحوباً بإزعاج أقل وهو مفضل من 
قب��ل المرض��ى. والميزوبروس��تول الُمطبق تحت اللس��ان بعيار 
)400 ميكرو غرام(، المعطى قبل ساعتين على األقل من تنفيذ 

9 الفصل الثاني اإلجهاض المنفذ في الثلث األول من الحمل   
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اشرح كل خطوة بلغة بسيطة قبل تنفيذها، التخدير اللفظي  •
طيلة اإلجراء.

يتحدث المساعد الطبي مع المريضة ويدعوها   •
إلى االطمئنان 

تجنب قول »هذا لن يؤلم« أو »تقريباً انتهينا«   •
)عندما ال يكون ذلك( 

ال تحد من العالج الدوائي لأللم   •
اطلب من المريضة التنفس ببطء من خالل   •

أنفها وإخراج الزفير من فمها لمساعدتها على 
توجيه تركيزها بصورة أكبر على عملية التنفس 

بدالً من توجيهه على األلم 
ضع لوحة فنية تدعو لالسترخاء على السقف   •

لتجتذب تركيز المريضة؛ ويمكن لموسيقى 
هادئة أن تساعد على ذلك )إذا أرادت المريضة(

بعض المرضى يفضلون الصمت  •

التسكين عن 
طريق الفم

 paracetamol 500–1000 استخدم عقار باراسيتامول  •
ملغ أو عقار أيبوبروفين ibuprofen 400–800 ملغ

انتظر 30–60 دقيقة ليحصل المفعول   •
يجب تجنب عقار ترامادول Tramadol 50 ملغ، وهو   •

عقار أفيوني أو أن يكون استخدامه بحذر.

ال تستخدم األسبرين الذي يزيد من النزيف  •

ديازيبام Diazepam 5-10 ملغ عن طريق الفممزيل القلق الدوخة: بعد اإلجراء، ينبغي أن تتم مرافقة المريضة في •   •
جميع األوقات حتى تزول األعراض واالمتناع عن استخدام 
الساللم، وقيادة المركبات، والتعامل مع اآلالت، والمشي 

لمسافات طويلة

التخدير 
الموضعي 

لمنطقة 
عنق الرحم 
باستخدام 

الليدوكائين 
lidocaine

يجب تدريب مقدم الخدمة على أداء التخدير   •
الموضعي لمنطقة عنق الرحم

تأكد من عدم وجود حساسية تجاه المخدر   •
الموضعي

ليدوكائين Lidocaine بنسبة 1 في المائة بدون   •
إبينفرين epinephrine، محدود إلى 3.5 ملغ / كغ 

من وزن الجسم و يجب أن ال يتعدى 20 مل لحد 
أقصى في أي حال من األحوال.

قم بالرشف قبل الحقن بالليدوكائين   •
انتظر 4–5 دقائق حتى يأخذ مفعوله  •

رد فعل سمي )نادر(: تجنبه باستخدام أصغر جرعة   •
فعالة؛ أجري الرشف قبل كل عملية حقن

رد الفعل خفيف )خدر اللسان والشفتين؛ طعم معدني   •
في الفم؛ دوار أو وجع رأس خفيف؛ رنين في اآلذان، صعوبة 

في تركيز العيون(: انتظر وادعم شفهياً 
رد الفعل شديد )نعاس، كالم متداخل، عدم توجه،   •

نفض في العضالت، تشنجات، وفقدان للوعي، عسر 
تنفسي(: أوكسجين، ديازيبام diazepam 5 ملغ وريدياً، 
ببطء؛ الحساسية )الشري، الطفح(: ديفينيدرامين 

diphenhydramine 25–50 ملغ وريديا.ً

ضيق بالتنفس: حقيبة إسعافية، أكسجين، ايبينفرين   •
epinephrine 0.4 ملغ )1:1000 محلول( تحت الجلد

التسكين 
بالحقن الوريدي 

)من قبل 
متخصصين 

فقط(

الفنتانيل Fentanyl 0.05–0.06 ملغ مضافا إليه   •
ميدازوالم midazolam 0.5–1 ملغ

يمكن للمواد المخدرة )و الديازيبام الوريدي( إنقاص أو   •
حتى إيقاف التنفس؛ ساعد على التنفس بواسطة الحقيبة 

االسعافية واألكسجين. أبطل تأثير المسكنات األفيونية 
بالنالوكسون naloxone 0.4 ملغ وريدياً )جرعة ثانية قد 

 flumazenil تكون ضرورية(. أبطل تأثير ديازيبام بالفلومازينيل
0.2 ملغ وريدياً 
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اإلج��راء يكون مقاال. اإلعطاء الفموي أيضاً فعال، ولكن مطلوب 
أخ��ذه بجرعات أكبر وفترات معالجة أطول )8–12 س��اعة(. يؤدي 
التطبي��ق المهبل��ي )400 ميك��رو غ��رام( إل��ى نفس التوس��يع 
)يعني:8.5 مم( الذي ي��ؤدي إليه اإلعطاء الفموي ولكن بتأثيرات 
جانبي��ة أقل )الغثيان بعد الميزوبروس��تول المطبق مهبلياً أقل 
ب�10 مرات من ذلك بعد الميزوبروستول المعطى فموياً، و القيء 
بعد الميزوبروستول المطبق مهبلياً أقل ب� 8 مرات من ذلك بعد 
الميزوبروس��تول المعطى فموياً، واإلسهال بعد الميزوبروستول 
المطب��ق مهبلي��اً أقل ب� 18 م��رة من ذلك بعد الميزوبروس��تول 
المعطى فموياً، ونوبات القشعريرة بعد الميزوبروستول المطبق 
مهبلي��اً أقل ب� 4 م��رات من تلك بعد الميزوبروس��تول المعطى 
فموياً(. إن المايفيبريستون mifepristone المعطى فموياً )600 
مل��غ( أيض��اً فعال في عملية تحضير عن��ق الرحم عندما يطبق 
قبل اإلجهاض المنفذ في الثلث األول من الحمل ب� 48 س��اعة. 
ولكن، التكلفة مرتفعة وإمكانية الحصول عليه صعبة، مقارنًة 

مع مايزوبروستول. 
ويمكن للمريضة اس��تخدام المايزوبروستول أو المايفيبريستون   •

بنفسهاً.

)الممص(
اس��تخدام المم��ص آمن ج��داً، ويعتبر إجراء ا فع��اال ينبغي أن يحل 
مح��ل التوس��يع والتجري��ف، كلما أمك��ن ذلك. و يس��تخدم لفترة 
تصل حتى األس��بوع الثاني عش��ر من أخر دورة حيضية. يس��تطيع 
مقدمي الخدمات الخبيرين اس��تخدامه لفترة تصل حتى األسبوع 
الرابع عش��ر. إن طريقة الممص فعالة بنسبة تصل ألكثر من 99.5 
بالمائ��ة. وإن ح��دوث نزيف دم��وي أو التهاب حوض��ي أو إصابة لعنق 
الرح��م وانثق��اب الرحم ه��و أقل من ذل��ك الضرر المراف��ق لعملية 
التوس��يع أو التجري��ف، والحاجة لتوس��يع عنق الرح��م أقل. وتكون 
تكالي��ف هذا اإلج��راء، ووقت الموظفي��ن والموارد الالزم��ة أقل. وال 

حاجة فيه إلى غرفة عمليات أو إلى تخدير عام.

الممص اليدوي 
يتطلب التجريف بالممص اليدوي محقنه ذات صمام واحد أو مزدوج: 
يتول��د تفري��غ اله��واء )على األق��ل 55 ميليمتر زئبقي( باس��تعمال 
محقنه تمس��ك باليد بس��عة 60 مل والتي يركب عليها إبرة طبية 
بالس��تيكية مرن��ة يتراوح قطره��ا بين 4 مم إلى م��ا ال يقل عن 12 
مم. و يمكن تحميل الرس��م البياني الذي يوضح طريقة اس��تعمال 

المحاقن من موقع آيبيس على اإلنترنت.10
ويمك��ن تحميل إجراءات الوقاية من االلتهاب واإلجراءات الالزمة 
إلعادة اس��تخدام أدوات الرش��ف الخوائي اليدوي من موقع منظمة 

باثفايندر Pathfinder الدوليّة على اإلنترنت.11 
ف��ي أول زيارة تقوم بها )انظر زي��ارة مرحلة ما قبل اإلجهاض في 
الصفح��ة 6(، تكون تقنيات الس��يطرة على األلم )انظر الس��يطرة 
عل��ى األل��م في الصفح��ة 9( وتقني��ات تحضير عن��ق الرحم )انظر 

توس��يع عنق الرحم في الصفحة 9( هي نفسها بالنسبة للتوسيع 
والتجريف كم تم وصفه سابقا.

الممص الكهربائي
ويس��تخدم في عملية المص هذه مضخة كهربائية. وهذه التقنية 

بشكل أساسي هي نفس تقنية المص اليدوي.

إجراء المص اليدوي
ق��م بإعادة تقييم حجم وموقع )انق��الب وانعطاف الرحم( وذلك   •

بالمس المشرك بالجس(. 
ق��م بإعداد محقنتن )في ح��ال كان أحدهما معطل؛ تخلص من   •

المحقن إذا كان ال يحبس هواء(.
ق��م بإع��داد عدة إبر طبي��ة وفقاً لحجم الرح��م )تحرى عن وجود   •
ش��قوق أو عي��وب أو أياً من عالمات الضع��ف أو التآكل في اإلبرة 

وتخلص منها في حال وجود هذه العالمات(.
اطل��ب من المريضة االس��ترخاء، إذا كانت واعي��ة، وأدخل منظار   •
دافئ ومعقم بتدرج مريح إلى داخل المهبل بحيث يكون المنظار 

من أصغر حجم كاٍف.
باعد األش��فار بحرص وأنت مرتدياً القف��از؛ أدخل نصلَي المنظار   •
ببطء ن��زوالً وإلى الداخل. افتح النصلين ببطء، تاركاً عنق الرحم 

يبدو بينهما.
امس��ح عن��ق الرحم ث��الث مرات، ف��ي حركة دائرية نح��و الخارج   •

باستخدام ملقط جراحي يحمل مادة مطهرة بنهايته.
أمس��ك عنق الرحم بمشبك جراحي قد وضع لحقن عنق الرحم   •
بالمخ��در الموضعي حول عنق الرحم، أو ضع بحيث يكون نصاله 
في وضعية عقارب الس��اعة 6 أو الس��اعة 12. اجعل الرحم في 
وضع مس��تقيًم وذلك بتطبيق س��حب لطيف على المشبك أو 

على الملقط الموضوع على عنق الرحم.
قياس عمق الرحم: أدخل بلطف مس��بار للرحم )أداة سبر لقياس   •
عم��ق الرحم( مائ��ل إلى الزاوية المقدرة النعط��اف الرحم، حتى 
تقاب��ل بمقاوم��ة. اق��رأ عم��ق تجويف الرحم بواس��طة تأش��ير 
مس��توى المخ��اط أو الدم على المس��بار. ض�ع مالحظة في 
ذهن�ك عن عمق تجويف الرحم. انتبه إلى أنه وفقاً لنتائج 
معظم المزاولين والبحوث، هذه الخطوة ليست فقط غير 
ضرورية ولكنها أيضاً قد تكون خطرة ألن فيها خطرانثقاب 

الرحم.
ح��اول برف��ق إدخ��ال اإلب��رة الطبية )بدون توس��يع لعن��ق الرحم   •
وذلك في حال كان المرور س��هل جداً، كما هو الحال عادةً لغاية 
األس��بوع الس��ادس منذ أخر دورة حيضية(. الح��ظ بعناية موقع 

وانعطاف الرحم. ال تستخدم القوة لتوسيع عنق الرحم.
وإذا كانت هناك مقاومة في المرور، اس��تخدم موس��عات لفتح   •

عنق الرحم تدريجياً.
وبمج��رد إدخال اإلبرة الطبية، قم بحركات بطيئة ولطيفة جيئًة   •
وذهاباً، وال تس��تخدم قوة مفرطة )لتجنب ثقب الرحم(. إرش��ف 
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الجدول 3: حجم الرحم و حجم اإلبرة الطبية المتوافقة المستخدمة في المص اليدوي.

 الحجم التقريبي للرحم 
)الُمعبر عنه باعتبار مدة الحمل المتوافقة( 

الحجم التقريبي لإلبرة الطبية

5–6 مم5–6 أسابيع منذ اليوم األول ألخر دورة حيضية

7 مم7–8 أسابيع منذ اليوم األول ألخر دورة حيضية

7–10 مم9–10 أسابيع منذ اليوم األول ألخر دورة حيضية

9–12 مم10–12 أسبوع منذ اليوم األول ألخر دورة حيضية

جميع األنسجة. ينبغي عدم سحج جدران الرحم: تنفصل بطانة 
الرحم تحت تأثير الضغط السلبي.

عندم��ا يكون الرحم فارغاً، فإنه من الممكن الش��عور بانكماش   •
رحم��ي قوي عند تش��بث الرحم باإلب��رة الطبية، جاع��الً عملية 
الرش��ف أكثر صعوبة. وتظه��ر فقاعات ورغوة حم��راء في اإلبرة 
الطبي��ة. ويمك��ن لمقدم��ي الرعاية اكتش��اف تهي��ج قوي في 
الرح��م. تش��ير ه��ذه العالمات إل��ى أن الرحم فارغ وإل��ى أن ذلك 
اإلج��راء تام. قد تكون آخر محتويات الرش��ف مجرد بضع قطرات 
م��ن الدم النق��ي. عندما يكون الرح��م فارغ��اً، أوالً أوقف عملية 
الرش��ف، وفي أخر األمر أخرج اإلب��رة الطبية. وليس من الضروري 

إجراء تجريف إضافي أو إجراء »تحقق باستخدام المجرفة«.
وينبغي معاينة مجموعة النس��ج المتبقية من الحمل من قبل   •

مقدمي الخدمة أو المساعد الطبي:
وذلك  

لضم��ان اس��تكمال عملي��ة إف��راغ الرح��م؛ ف��إذا كانت غير   –
مكتملة، كرر الرشف. 

للتأكد من الحمل العنقودي )أرس��ل النس��ج الباقية إلجراء   –
فحص نسيجي، إذا كان ذلك ضرورياً(.

ف��ي حال��ة عدم وجود نس��ج باقية من الحمل تحقق من فش��ل   •
اإلج��راء، رح��م مزدوج، انثقاب في الرحم أو حم��ل خارج الرحم. إن 
الفح��ص المخبري الروتيني للنس��ج الباقية بعد اإلجهاض غير 

أساسي.

المضاعفات المبكرة و إدارتها
تحت��اج إدارة المضاعف��ات المبكرة إلى كادر م��درب من الموظفين، 
ومعدات كافية و نظ��ام إحالة فعال. ويجب تدريب كادر العمل على 

إعادة إفراغ الرحم.
تتوفر نش��رة مفيد عن المضاعفات بعد اإلجهاض الجراحي من 

منظمة الصحة العالمية.12

المراقبة خالل فترة النقاهة
نتحرى العالمات الحيوية على طاولة المعالجة.  •

بدون تسكين أو تخدير عام: ضع المريضة في وضعية مريحة في   •
غرفة اإلنعاش. وراقب لمدة 30 دقيقة. 

بعد التسكين أو التخدير العام، راقب حتى حدوث صحو المريضة.   •
تخريج المريضة من المشفى يكون بعد إذن أخصائي التخدير.

َسجل األلم. إن األلم المفرط ممكن أن يكون إشارة على انثقاب   •
الرح��م أو وج��ود ورم دموي ضمن الرحم )وه��و دم محتبس ضمن 

الرحم(. انظر الجدول 4.
تأكد من قدرة المرأة على التبول قبل تخريجها من المشفى.  •

تعليمات لتقديم المشورة الشفوية والكتابية
كيفية استخدام المعالجات الدوائية، إذا كان ذلك مناسبا.  •

قد يس��تمر بع��ض النزيف الطفي��ف أوالن��زوف النقطية. لعدة   •
أسابيع.

يجب أن تبدأ دورة حيضية طبيعية في غضون 4–8 أسابيع.  •
يمك��ن أن ي��دوم الغثي��ان، وأحيان��اً التقيؤ، لمدة تص��ل حتى 24   •

ساعة.
ق��د يحدث بعض المغ��ص ألكثر من بضع��ة أيام.عندها ينبغي   •

على المريضة أخذ مسكنات )باراسيتامول(.
يج��ب عل��ى المريض��ة معرفة أين تذه��ب في حال وج��ود نزيف   •
ش��ديد، أو أل��م مفرط، أو حمى، أو إغم��اء أو حاالت أخرى مقلقة. 
وينبغ��ي وجود نظام إحالة فعال في الموضع المالئم. كما يجب 
أن تكون اإلحالة إلى مكان تكون الخدمة فيه متوفرة في جميع 

األوقات.
يجب عدم استخدام الِمنَضحة والسدادات القطنية.   •

ممارس��ة الجنس: ليس قبل أن ترغب به المرأة. ال جماع جنسي   •
حتى مرور بضعة أيام بعد توقف النزيف الرئيسي.

يج��ب التأكيد على الحاجة إلى اس��تعمال وس��ائل منع الحمل   •
بمجرد استئناف النشاط الجنسي. 

ق��م بتعيي��ن موعد زيارة رس��مي للمريض��ة لتتب��ع حالتها بعد   •
خمسة أسابيع، أو قبل ذلك إذا كان مفضالً.

يجب أن تُعطى المريضة الفرصة لتسأل أسئلة ولتبحث عن أي   •
دعم إضافي قد تحتاجه.

http://www.who.int/reproductive-health/publications/clinical_mngt_abortion_complications/text.pdf
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ً يتم تجميع حد أدنى من يعثر على الرحم فارغا  •
المواد، أو ال يتم تجميع أية 

مواد.

هل ال يوجد حمل؟ افحص 	•

هل الحمل خارج الرحم؟  	•

افحص باستخدام الموجات 
فوق الصوتية إن كانت متوفرة

من الممكن أنه قد حصل  	•

إجهاض تلقائي تام
من الممكن وجود رحم  	•

مزدوج: نادر

إذا تم تأكيد الحمل )داخل   •
الرحم(، كرر الرشف

الحمل خارج الرحم هو   •
من المضاعفات المهددة 

للحياة. قدم العالج المحلي 
الطارئ، أو قم باإلحالة

شرى )هجمة حكة في الجلد، حساسية تجاه العقار  •
اندفاعات حمراء منتفخة أو 

لطخات(، طفح جلدي
أحياناً: صعوبة في التنفس  •

افحص وجود نوبات حساسية   •
تجاه العقار

أعطي ديفينل هيدرامين   •
 50–25 diphenylhydramine

ملغ عن طريق الوريد
رد الفعل شديد: 0.3 سم3   •
 epinephrine 1:1000 إبنفرين

تحت الجلد )يمكن أن يعاد 
مرة، وبعدها كل 15–20 

دقيقة(
أكسجين، ابدأ عن طريق   •

الوريد، يجب حماية الطريق 
الهوائي 

رد الفعل السمي لليدوكائين 
lidocaine

انظر الجدول 2

النسيج المأخوذ ال يطابق اإلفراغ غير التام للرحم  •
مدة الحمل. ويمكن أن تشمل 
العالمات نزيف مهبلي و ألم 

بطني

إذا كان هناك أي شك،   •
فذلك يمكن أن يكون مؤشر 
الستخدام المجرفة الطبية. 
ينبغي تنفيذ اإلجراء بلطف، 

ومن قبل موظفين مدربين 
فقط

كرر اإلجراء  •

طرف اإلبرة الطبية مكسور 
)نادر(

اإلبرة الطبية مكسورة ال تواصل استكشاف •   •
التجويف. استخدم إبرة 
طبية جديدة الستكمال 
اإلجراء. الطرف المقتطع 
ممكن أن يُلَفظ أو يُترك 

)سوف يُبعد تلقائيا(

إنثقاب خالل قياس عمق 
الرحم بالمسبر

)ال يوصى بهذا اإلجراء(

تنفذ األداة إلى ما بعد الحجم   •
المتوقع للرحم

عادةً يتم تدبيره دون   •
الحاجة إلى تدخل جراحي. 
راقب لمدة 24 ساعة أو قم 
باإلحالة. أعط ايرجوميترين 

ergometrine 0.2 ملغ )قم 

بإضافة جرعة أو كحد 
أعظمي جرعتين في حال 

كان النزيف ال يزال موجوداً( 
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ثقب مشتبه بوجوده في 
الرحم أو عنق الرحم مع إفراغ 

غير تام للرحم

إن حدوث االنثقاب أثناء استخدام   •
الممص اليدوي هو أمر نادر عند 
استعمال إبر طبية مرنة. اشتبه 
في وجود انثقاب في حال اجتازت 

اإلبرة الطبية تجويف الرحم بدون أي 
مقاومة أو تقدمت على نحو أبعد 

بكثير من المتوقع نظراً لحجم 
الرحم أو إذا كانت هناك صعوبة في 
سحب اإلبرة الطبية أو إذا وجد دهن 
ثربي )من غشاء األمعاء الشحمي( 
أو وجدت قطع من األمعاء الدقيقة 

في الرشف، أو في حال وجود عالمات 
على صدمة. 

أوقف اإلجراء فوراً و أبعد   •
اإلبرة الطبية

تدبر أمر الصدمة إذا كان   •
ضرورياً )انظر الجدول 

7(؛ ال تعطي ميثيرجين 
methergine أو أوكسيتوسين 

oxytocin إذا كان مشتبه 

بوجود ثرب أو فتق حلقي 
معوي

حول المريضة إلى قسم   •
التوليد أو أمراض النساء 

في مشفى.

االشتباه بثقب في الرحم 
أو عنق الرحم بعد إفراغ تام 

للرحم

نفذت اإلبرة الطبية إلى ما وراء   •
الحجم المتوقع للرحم

تناقص الضغط السلبي بواسطة   •
اإلبرة الطبية داخل تجويف الرحم
أحياناً: نزيف غزير، ألم غير نمطي  •
أحياناً: يالحظ وجود دهن، أو قطع   •

من األمعاء أو ثرب )قم باإلحالة(

تحقق ما إذا كان الرحم   •
قد افرغ، باستخدام 

مجرفة طبية، بنعومة 
شديدة

ابدأ بإعطاء السوائل عن   •
طريق الوريد والمضادات 

الحيوية؛ أعط ايرجوميترين 
ergometrine 0.2 ملغ عن 

طريق العضل )أضف جرعة 
أو اثنتين كحد أعظمي في 
حال استمر النزيف(، إال في 
حال كان يشتبه بوجود ثرب 

أو فتق في األمعاء.
راقب لمدة 24 ساعة أو قم   •

باإلحالة
افحص العالمات الحيوية   •
و العالمات البطنية مراراً 

خالل أول ساعتين 
إذا أخذ الوضع بالتدهور   •

أو استمر النزيف في 
ظل وجود االيرجومترين 

ergometrine أو 

 ،oxytocin األوكسيتوسين
قم باإلحالة ألجل الجراحة

تشنجات حادة في الرحم /تقلصات األلم البطني ورم دموي حاد في •   •
الرحم؟ انظر الصفحة 

12

ارشف الدم السائل   •
ً و المتخثر فورا

أعطي أحد مركبات   •
 oxytocin أوكسيتوسين

وابدأ بالمضاد الحيوي

فقدان دم مهبلي غزيرالنزيف الدموي بقاء نسج من الحمل؟ •   •
رض في عنق الرحم؟ نادر 

جداً: ورم وعائي داخل 
بطانة الرحم )يمكن 
أن يستلزم استئصال 

الرحم(

االحتباس: أفرغ الرحم  •
رض في عنق الرحم:   •

خمس دقائق من الضغط 
المستمر. قم بالخياطة في 

حال لم يتوقف النزيف، أو 
قم باإلحالة
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منع الحمل
قدم المش��ورة بش��أن مس��ألة منع الحمل: ِصف أو ق��دم الطريقة 
المخت��ارة، وَض��ع خطة لمتابع��ة المريضة. أعطي أو ِصف وس��ائل 
لمن��ع الحمل الط��ارئ. إذا لم يت��م البدء بمنع الحم��ل، حدد موعد 
لبدء اس��تخدام وس��ائل من��ع الحم��ل )إذا كان ذلك مطلوب��اً(. وإذا 
كان��ت المرأة تحقق معايير األهلية ذات الصلة المتعلقة بمنظمة 
الصح��ة العالمي��ة،13 فإن جميع وس��ائل منع الحم��ل مقبولة، بما 
فيه��ا تلك الت��ي تعتمد على إدخال فوري للول��ب ضمن الرحم، )في 
ح��ال عدم وجود التهاب(. ط��رق إدراك فترات الخصوبة: ويمكن لهذه 
أن تب��دأ بع��د ثالثة أش��هر من اإلجه��اض، و في غض��ون ذلك يجب 
اس��تخدام طريقة أخرى أو االمتناع عن ممارس��ة الجماع. اإلعقام: 
لتجن��ب الندم الحقاً، يُنصح باإلعق��ام فقط إذا كان الخيار عقالني 

وليس تحت تأثير الضغط االنفعالي الذي يرافق أحياناً اإلجهاض.

المتابعة خالل األسابيع القليلة الالحقة
يح��دد معظم مقدمي الخدمات موعداً لمتابعة الحالة بعد تنفيذ 
اإلجراء. يثبت الموعد غالباً بعد خمس��ة أس��ابيع من تنفيذ اإلجراء 
بع��د الدورة الحيضي��ة المقبلة. ويفضل بع��ض مقدمي الخدمات 
تحدي��د الموعد بعد أس��بوعين. ويعتمد تاري��خ التعيين أيضا على 

متابع��ة منع الحمل المس��تهل به أخي��راً، أو الموصوف أو المتوقع. 
تأك��د م��ن أن المريض��ة يقظ��ة عند ظهور ب��وادر تتطل��ب اهتمام 

عاجل:
أس��بوعين، أو إذا كان فق��دان ال��دم أكثر من فقدان��ه خالل دورة   •

الحيض العادية للمرأة.
ألم شديد لزيادة الكثافة   •

إغماء؛ قيء   •
ارتفاع درجة الحمى ألكثر من 24 ساعة؛ نوبات قشعريرة   •

رائحة كريهة أو سيالن مهبلي قيحي   •

انظر الجدول 4 للحصول على معلومات حول المضاعفات المبكرة 
لإلجهاض المحرض أو الجراحة وإدارتها

توسيع الرحم و تجريفه
الفائدة

إن توس��يع وتجري��ف الرحم أقل أمان��اً وأكثر ألماً م��ن الممص، لذا 
اس��تخدم هذه الطريقة فقط في ح��ال كان االممص أو اإلجهاض 
المح��دث بتأثير عقاقير غي��ر متوفر. ويجب على الم��دراء ومقدمي 
الخدمات، إن أمكن، استبدال التوسيع والتجريف بالرشف. يُستخدم 

15 الفصل الثاني اإلجهاض المنفذ في الثلث األول من الحمل   

الجدول 4 تابع: المضاعفات المبكرة لإلجهاض المحرض و الجراحي )بالممص اليدوي أو التوسيع والتجريف( و إدارتها
العالجالتحققالعالماتالمضاعفات

انظر الجدول 2مضاعفات متعلقة بالتخدير ينبغي حضور كادر قدير •   •
من الموظفين؛ تأكد 
دائماً من توفر عوامل 

مبطلة للمخدر 

انظر الجدول 2  •

إغماء، تعرق، نبض بطيء، تنفس رد فعل وعائي مبهمي أو إغماء  •
بطيء، غثيان، انخفاض ضغط الدم، 

نَوام.

افحص ضغط الدم،   •
النبض، التنفس 

أوقف اإلجراء  •
حافظ على منفذ الهواء   •

ً مفتوحا
أدر المريضة إلى الجنب   •

)لمنع استنشاق المريضة 
للقيء أو اللعاب(

ارفع ساقي المريضة  •
إذا بدأ الوضع بالتدهور:   •
عالج الصدمة - انظر 

الصدمة في الصفحة 21

إنصمام هوائي وريدي )نادر 
جداً(

قلق، شحوب، نقص اكسجة   •
ويعثر على انخفاض في ضغط   •

الدم عند 10 في المائة من المرضى 
ونقص في األكسجين عند 30 في 

المائة من المرضى وألم صدري عند 
23 في المائة.

بشكل عام، إن الصمة   •
الهوائية في األوردة عابر 

و حميد
أعطي أوكسجين و سوائل   •

عن طريق الوريد )تدفق 
سريع( بدون تأخير

انظر الصدمة في الصفحة 21الصدمة

http://www.who.int/reproductive-health/publications/mec/mec.pdf
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التوس��يع والتجري��ف لفت��رة تص��ل حتى 12 أس��بوع من أخ��ر دورة 
حيضية. لكن مقدمي الخدمات ذوي الخبرة بإمكانهم اس��تخدامه 
لفترة تصل حتى 14 أس��بوع. وهذا اإلجراء فعال بنسبة تزيد عن 99 

في المائة.

إجراء التوسيع والتجريف
ويش��مل ه��ذا اإلجراء توس��يع عنق الرح��م وتجريف بطان��ة الرحم 
و النس��ج المتبقي��ة من الحمل بعي��داً. وينبغي أال يُنفذ التوس��يع 
والتجري��ف بقوة، إذ أن انثقاب الرح��م يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات 

بحاجة إلدارة خبيرة.

االحتياطات )التدبيرات الوقائية(
ف��ي حالة االلتهاب الش��ديد لعنق الرحم، أو الته��اب بطانة الرحم 
أو وج��ود م��رض التهابي حوضي، عال��ج أوالً باس��تخدام المضادات 
الحيوي��ة، تك��ون بداية المعالجة قب��ل تنفيذ التوس��يع والتجريف 

)الذي يجب أن يحدث بمجرد بدء المعالجة بالمضادات الحيوية(. 

السيطرة على األلم 
انظر الس��يطرة على األلم )ومضاعفات��ه المحتملة( في الصفحة 
9. وينبغي تنفيذ التوس��يع والتجريف تحت تأثير المخدر الموضعي 
لمنطق��ة عنق الرح��م أو، إذا لزم األمر، إجراء تخدير عام أو تس��كين 
طفي��ف أو التخدير القطني )في مس��توى الفقرة القطنية الثالثة 
والرابع��ة؛ احق��ن 10–15 س��م3 م��ن المخ��در الموضع��ي ماركاين 

marcaine بتركيز 0.25 بالمائة(.

التقنية 
اطل��ب من المريضة االس��ترخاء، إذا كانت واعي��ة. وأدخل منظار   •
دافئ ومعقم بتدرج مريح إلى داخل المهبل بحيث يكون المنظار 

من أصغر حجم كاٍف.
باع��د بحرص األش��فار وأنت مرتدي��اً القفاز؛ أدخ��ل ببطء نصلي   •
المنظ��ار نزوالً وإل��ى الداخل. افت��ح النصلين ببطء، ت��اركاً عنق 

الرحم يبدو بينهما.
امس��ح عن��ق الرحم ث��الث مرات، ف��ي حركة دائرية نح��و الخارج   •
باس��تخدام الملقط الحلق��ي الجراحي يحمل ِكم��ادة مطهرة 

بنهايته.
أمس��ك عنق الرحم بمش��بك جراحي قد وضع لحقن المنطقة   •
المحيط��ة بعن��ق الرحم بالمخ��در الموضعي، أو ض��ع الملقط 
الجراح��ي بحيث تكون نصلتاه في وضعية عقارب الس��اعة 6 أو 
الس��اعة 12. اجعل الرحم مس��تقيماً وذلك بسحب المشبك أو 

الملقط الموضوعان على عنق الرحم بلطف.
قياس عمق الرحم: أدخل بلطف مس��بار للرحم )أداة سبر لقياس   •
عم��ق الرحم( مائ��ل إلى الزاوية المقدرة النعط��اف الرحم، حتى 
تقابل بمقاومة. اقرأ عمق تجويف الرحم بواسطة تأشير مستوى 
المخاط أو الدم على المسبار. ضع مالحظة في ذهنك عن عمق 
تجوي��ف الرحم. انتبه إلى أنه وفقاً لنتائج معظم المزاولين 
والبحوث، فهذه الخطوة ليس�ت فقط غي�ر ضرورية وقد 

تكون أيضاً خطرة ألن فيها خطر انثقاب الرحم.
التوسيع: ابدأ بالموس��ع ذو الحجم األصغر وأدخله بلطف داخل   •
عن��ق الرح��م. انتقل إل��ى الحجم األكب��ر التالي للموس��ع وتابع 
زي��ادة حجمه حتى يصب��ح عنق الرحم على األق��ل مفتوح بقدر 
قطر حلقة المجرفة الطبية الذي سيس��تخدم )كقاعدة عامة، 

سيكون حجم الموسع مكافئ لعدد أسابيع الحمل(.
اكشط كامل التجويف الداخلي للرحم بحركة داخلية و خارجية؛   •
تاب��ع إلى عم��ق الرحم و اكش��ط نحو الخارج عل��ى طول جدران 
الرحم، بضربات متكافئة. تأكد من إزالة جميع النسج المتبقية 
من الحمل )سيالحظ صوت خشن ويمكن تعود هذا الشعور(. ال 

تجرف بإفراط ألن هذا يؤدي إلى التصاقات ضمن الرحم.
اسحب المجرفة الطبية وانتبه لوجود نزيف. إذا كان هناك نزيف   •
على عنق الرحم من جهة مكان المشبك، طبق ضغط مستمر 
بس��دادة من الش��اش لمدة خم��س دقائق. خي��ط إذا كان هناك 

ضرورة. وأبعد المنظار، بعد توقف النزيف.

المضاعفات
المضاعفات المبكرة و إدارتها موصوفة في الجدول 4. انظر قس��م 

اإلجهاض المحرض: إدارة المضاعفات الفورية، المبكرة والمتأخرة
في الصفحة 20

العناية الالحقة للعمليات الجراحية 
إذا ل��زم األم��ر، ضع المريضة على الس��رير لتس��تريح حتى يعود   •
وعيها بشكل كامل. راقب عالمات الحيوية كل 30 دقيقة أو أكثر 
إذا ل��زم األمر. التت��رك المريضة لوحدها. إن المالحظة على مدى 

45–90 دقيقة تكون عادةً كافية.

راع االحتياج��ات االنفعالي��ة للمريض��ة وهمومه��ا خ��الل فترة   •
النقاه��ة. المش��ورة: ناقش / ابدأ بمس��ألة من��ع الحمل؛ انصح 
باالمتن��اع عن ممارس��ة الجنس لمدة أس��بوع )و إل��ى أن يُرغب 
ب��ه من قب��ل المريض��ة(؛ ناقش األل��م المحتمل وفق��دان الدم؛ 
والمضاعفات المحتملة؛ وإشارات اإلنذار )انظر قسم اإلجهاض 
المح��رض: إدارة المضاعف��ات الفوري��ة، المبك��رة والمتأخرة في 
الصفح��ة 20(. قدم معلومات عن كيفية ومكان الحصول على 
الرعاي��ة، في النه��ار أو الليل. أك��د على الحاجة إلى اس��تعمال 

وسائل منع الحمل بمجرد استئناف النشاط الجنسي.

اإلجهاض الطبي )المفتعل بتأثير عقاقير(
األدوية والتوقيت

يس��تخدم اإلجهاض الطبي عقار مضاد إلنتاج هرمون بروجيس��تين 
مايفبريس��تون  وه��و   ،)anti-progestin )أنتي-بروجيس��تين 
mifepristone )ذو االسم التجاري RU486(،المتبوع بالبروستاغالندين 

جيميبروس��ت  أو   misoprostol )ميزوبروس��تول   prostaglandin

 misoprostol ويمكن أيضاً اس��تخدام الميزوبروستول .)gemeprost

فق��ط، لكن مع��دل النجاح أقل. يس��تخدم اإلجه��اض الطبي من 
األس��بوع الرابع إلى األسبوع الس��ابع أو التاسع، وفقاً للبروتوكوالت 
المحلي��ة، وبعد 14 أس��بوعا. تُنف��ذ الطرق الجراحية من األس��بوع 



الجدول 6: أنظمة دوائية لإلجهاض الطبي، ومدى فعاليتها 

يستخدم لغايةالفعاليةاألنظمة

مايفيبريستون + ميزوبروستول 
Mifepristone + misoprostol

أو
مايفيبريستون + جيميبروست 

mifepristone + gemeprost

9 أسابيع من أخر دورة حيضية< %96

 misoprostol ميزوبروستول
فقط

12 أسبوع من أخر دورة حيضية< %83

الميثوتريكسيت + 
ميزوبروستول

Methotrexate + misoprostol

9 أسابيع من أخر دورة حيض< %90

الجدول 5: طريقة عمل العقاقير المستخدمة في اإلجهاض الطبي، وآثارها الجانبية 

اآلثار الجانبيةاألداءالعقاقير

مايفيبريستون 
Mifepristone

مضاد إلنتاج البروجيستين األمر الذي يؤدي إلى   •
تثبيط مستقبالت البروجستون الموجودة في 

بطانة الرحم. 
يوقف نمو الحمل ويُلين عنق الرحم ويزيد من   •

تقلصية الرحم، ويسبب نزيف.

غثيان، إقياء، إسهال، صداع، دوار، إرهاق، تسارع في ضربات   •
القلب.

المايزوبروستول 
Misoprostol

من البروستاغالندينات التي تسبب تقلص في الرحم مغص )ألم أكثر من من ألم الدورة الحيضية عند 25 بالمائة •   •
من المريضات(، غثيان، تقيؤ، إسهال، حمى عابرة، دوار، صداع، 

نوبات قشعريرة، طفحات جلدية.

الميثوتريكسيت 
Methotrexate

عامل مضاد لحمض الفوليك بحيث يوقف االنقسام   •
الخلوي

يُنهي النمو المشيمي  •

خراجات فموية خفيفة،غثيان، تقيؤ، اضطرابات معدية   •
معوية، هبات حارة، حمى، نوبات قشعريرة.

جيميبروست 
Gemeprost

من البروستاغالندينات التي تسبب تقلص في   •
الرحم 

غثيان، تقيؤ، إسهال، حمى عابرة، ألم بطني  •

التاس��ع وحتى األسبوع الرابع عش��ر، لكن تجري اآلن دراسة فعالية 
اإلجهاض الطبي خالل األسابيع 9–14.

وه��و   Methotrexate الميثوتريكس��يت  أحيان��اً،  ويس��تخدم 
عق��ار مضاد لالنقس��ام الخيط��ي، متبوعاً ببروس��تاغالندين )انظر 

الصفحة 20(.
إن عقاقير المايفبريستون وميزوبروستول ال تتطلب تخزين خاص 
ويج��ب حفظهم ف��ي غرفة درجة حرارتها م��ن -15 25 درجة مئوية؛ 
59–77 فهرنهاي��ت(. يج��ب التخلص من الزجاج��ات المفتوحة بعد 

30 يوم. وينبغي حفظ الميثوتريكس��يت و جيميبروس��ت في مكان 

بارد أو في الثالجة.

االحتياطات )التدبيرات الوقائية(
ينبغي أن تمتلك الم��رأة التي تُعالج باإلجهاض الطبي القدرة على 
الوص��ول إلى مركز طبي مجه��ز لتقديم عالج للحاالت الطارئة من 

اإلجهاض غير التام، بما فيها الممص )أو التوسيع والتجريف(، ونقل 
الدم ومعالجة الصدمة و اإلنعاش العاجل. ومع ذلك، فإن اإلجهاض 
الطب��ي يك��ون دائم��ا أكث��ر أمنا من اإلجه��اض المفتع��ل من قبل 
موظفين ال يمتلكون المه��ارات الضرورية، أو من اإلجهاض المنفذ 

في بيئة ال يتوافر فيها الحد األدنى من المعايير الطبية. 
إن زي��ارة المتابع��ة، والت��ي تح��دد ع��ادةً بعد أس��بوعين، ضرورية 
لتأكي��د إنهاء الحم��ل: وال يعتبر النزيف دليالً عل��ى اكتمال عملية 

إفراغ الرحم.

 mifepristone اإلجهاض باستخدام مايفبريستون
)RU486( المتبوع بميزوبروستول misoprostol أو 

gemeprost جيميبروست
دواعي االستعمال

انظر أيضاً الجدول األول المقارن بين اإلجهاض الجراحي واإلجهاض 

17 الفصل الثاني اإلجهاض المنفذ في الثلث األول من الحمل   
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الطبي.
الخيار المفضل للمرأة.  •

في وقت مبكر جدا من الحمل.   •
شديدة البدانة )مؤشر كتلة الجسم < 30( دون وجود غيرها من   •

عوامل خطر متعلقة بالقلب واألوعية الدموية.
وجود أورام ليفية.  •

وجود تشوهات بالرحم.   •
جراحة سابقة لعنق الرحم.  •

موانع االستعمال
أو  لليزوبروس��تول  أو  لمايفبريس��تون،  المعروف��ة  الحساس��ية   •

الجيميبروست أو غيرها من البروستاغالندينات.
المعالجة الطويلة األمد بالستيرويدات القشرية.  •

عجز كظري مزمن.  •
اضط��راب نزف��ي، معالج��ة متزامنة لمن��ع تخثر ال��دم، فقر دم   •

شديد.
الحمل خارج الرحم، المؤكد أو المشتبه به.  •

وجود كتلة نسيجية غير مشخصة قرب الرحم.  •
ف��ي حال وج��ود لول��ب موضوع في مكان��ه داخ��ل الرحم )يجب   •

استبعاده قبل إعطاء المايفيبريستون(.
 .Porphyria البورفيريا  •

الته��اب حوضي خطي��ر )عالماته: رخاوة في حرك��ة عنق الرحم،   •
رخ��اوة حوضية غي��ر طبيعية، وجود كتلة نس��يجية قرب الرحم، 

حمى مرتفعة، سيالن عنقي رحمي أو مهبلي متقيح(.

حاالت يشار إليها بالخطأ على أنها موانع استعمال
حال��ة أو حاالت س��ابقة ل��والدة قيصرية، حالة أو حاالت س��ابقة   •
ل��والدة طفلي��ن أو أكثر في آٍن واحد، البدان��ة، أورام ليفية، أوضاع 

شاذة للرحم.
وال ي��زال الجدل حول م��ا إذا كان الربو، وأم��راض القلب، وعوامل   •
خط��ر متعلق��ة بالقل��ب واألوعي��ة الدموية، و القص��ور الكلوي 

والكبدي، والصرع تنتمي لقائمة مضادات االستخدام أو ال.
عند النس��اء المرضعات، ومع أن الحقائ��ق محدودة فقد ينصح   •
المزاولي��ن للعمل الس��ريري النس��اء بعدم اإلرض��اع الطبيعي 
)اس��تخدام مضخة، والتخلص من حليب الثدي( حتى 72 ساعة 

بعد إعطاء عقار ميزوبروستول أو جيميبروست.

المشورة
ناق��ش أس��اليب اإلجه��اض الطبي المتاح��ة،و مخاط��ر وفوائد   •
كل منها. ش��رح اآلثار الجانبية )انظر جدول 5(. اش��رح بش��كل 
معق��ول المخاطر الصغي��رة للغاية )ولكن ليس��ت المعدومة( 
للمضاعف��ات الهامة / الموت لجميع الخيارات )يوجد درجة من 
الخطر تنطوي عليها جميع التدخالت الطبية(. إن المضاعفات 
الهام��ة - أنظر اإلجهاض المفتع��ل: إدارة المضاعفات الفورية، 
الباك��رة و المتأخرة في الصفح��ة 20 - هي اإلجهاض غير التام، 
اس��تمرار الحم��ل، نزف دموي، التهاب وعواقب نفس��ية س��لبية 

)وه��ذه األخي��رة تحدث لعدد صغي��ر جداً من النس��اء، المتأثرات 
بظروف قائمة مس��بقاً(. ويشير النزيف والمغص إلى عمل هذه 

العقاقير.
ناقش األعراض التي تستدعي االتصال بمقدم الخدمة المناوب   •

عند الطلب، والتي تشمل ما يلي:
نزي��ف غزي��ر )اس��تخدم معيار مفه��وم محلياً، مثل إش��باع   –
س��دادتين قطنيتي��ن كبيرتين أو أكثر أو فوطتين كل س��اعة 
وذلك لمدة س��اعتين متتاليتين(. اش��رح حقيق��ة أن النزيف 
الناتج عن اإلجهاض الدوائي، قد يكون أكثر من النزيف خالل 
دورة حيضي��ة غزيرة، ويمك��ن أن يُرافق بخث��رات. اضمن وجود 
إمداد من المناشف الصحية حتى تكون إدارة النزيف صحية. 
ف��ي عدد قلي��ل جداً من الحاالت، س��يتطلب إيق��اف النزيف 
إج��راء جراحي. قد يس��تمر النزف النقطي حت��ى 30 يوماً. قد 
يحصل عند بعض النس��اء ح��وادث نزيف غزير في الفترة من 

3–5 أسابيع بعد اإلجهاض.

ال نزيف على اإلطالق في غضون 24 ساعة: بعد مايزوبروستول   –
misoprostol، وإذا كان الحم��ل داخ��ل الرح��م غير مؤكد قبل 

المعالج��ة، فيجب أن يُنظر على أن��ه حمل خارج الرحم ويتم 
التعامل معه على نحو مالئم. 

حم��ى مؤكدة )< 38 درج��ة مئوية(، أو هجمة حمى في األيام   –
التالية لتناول المايزوبروستول.

سيالن مهبلي كريه الرائحة.  –
ألم بطني شديد، مستمر أو متزايد.  –

»الش��عور بالمرض إلى ح��د بعيد« متضمناً ضع��ف، غثيان،   –
ق��يء أو إس��هال، لم��دة أكث��ر م��ن 24 س��اعة بع��د تن��اول 

المايزوبروستول.
مناقشة المدة الزمنية المستغرقة إلتمام اإلجهاض ومناقشة   •

الحاجة إلى عدة زيارات.
ال يس��بب المايفبريستون Mifepristone تشوهات للجنين، لكن   •
أيوجد تقاير عن تش��وهات جنينية بعد استخدام المايزوبرستول 
 .)methotrexate في الثلث األول من الحمل )والميثوتريكس��يت
ويجب أن تُنصح النس��اء بقوة وتُحث على اس��تكمال اإلجهاض، 
طبي��اً أو باس��تخدام المم��ص )أو التوس��يع والتجري��ف(، وذلك 
ف��ور أخ��ذ المعالجات الدوائي��ة األولية. إبالغ المريض��ة بأن زيارة 
المتابع��ة هي به��دف تأكيد اتمامات اإلجه��اض الضرورية. حدد 
موعد رسمي في اليوم الرابع عشر )قد تكون هناك حاجة لزيارات 

أبكر في حالة ظهور قلق أو مضاعفات(. 
يجب أن يكون الرشف الخوائي متاحاً في أي وقت للمريضة التي   •
تعان��ي من تأخير في اس��تكمال إخراج بقاي��ا الحمل وللمريضة 

التي تفضل الرشف على االنتظار إلتمام اإلجهاض الطبي.
ناقش مسألة منع الحمل )انظر الفصل الخامس(، ليُبدأ به في   •
أق��رب وق��ت ممكن بعد اإلجه��اض. ويجب أن يك��ون الهدف من 
الموعد المحدد في اليوم الرابع عشر؛ هو التحقق من استكمال 

اإلجراء، ومناقشة وتقديم مسألة منع الحمل.
قدم توضيحات إضافية:   •

ي��دل اإلعط��اء الفموي على ابت��الع الق��رص أو األقراص؛ في   –



إن هذا النظام )مع الميزوبروستول المطبق مهبلياً( موصى به من قبل منظمة الصحة العالمية ويبلغ معدل استمرار الحمل حوالي 1 بالمائة، ومعدل النجاح أكثر من 96   14
بالمائة. انظر في المراجع، صفحة 32: منظمة الصحة العالمية 2003.

تصرح منظمة الصحة العالمية بأن الجرعات المتكررة من ميزوبروستول تزيد اآلثار الجانبية في الوقت الذي لم يثبت فيه زيادة الفعالية. انظر في المراجع، صفحة 32: منظمة   15
الصحة العالمية، 2006.

اإلعطاء الش��دقي يجب أن تُحجز األق��راص بين الخد واللثة 
لمدة 30 دقيقة قبل البلع؛ وفي اإلعطاء التحت لساني يعني 

وضع األقراص تحت اللسان حتى تختفي.
يمك��ن تنفي��ذ اإلدراج المهبلي للميزوبروس��تول في المنزل:   –
يج��ب على المريضة غس��ل يديه��ا قبل إدراجه. ث��م تدخله 

عميقاً وتضطجع لمدة 30 دقيقة.
الس��يطرة عل��ى األل��م: ينبغي عل��ى المريضة اقتن��اء عالجات   •
دوائية فموية لأللم وتعليمات االس��تخدام. يوصف األلم إجماالً 
كمغص، ويكون أش��د خالل إخراج بقاي��ا الحمل ويدوم من -2 4 

ساعات، وبعد ذلك عادةً يخف.
يبدأ النزيف عند 50% من المستخدمات قبل أخذ الميزوبروستول،   •
ولك��ن ه��ذا العقار الزم إجماالً، الس��تكمال عملي��ة إخراج بقايا 

الحمل. 
يكون الجنين صغيراً وعادةً ال يُش��اهد قبل 6–7 أس��ابيع من أخر   •

دورة حيضية.

التاريخ الطبي، والفحص الجسدي والمخبري واستخدام 
الموجات فوق الصوتية

انظر زيارة ما قبل اإلجهاض في الصفحة 6.

نظم العالج والمتابعة 

تنويه 
انظر المقدمة في الصفحة 3. إن بعض أوصاف اإلجهاض الطبي 
المنفذ باستخدام مايفيبريستون mifepristone و ميزوبروستول 
misoprostol، مبني��ة جزئي��اً عل��ى بروتوك��ول االتح��اد الوطني 

لإلجه��اض )NAF( )ف��ي آذار ع��ام 2006( الذي يعك��س التعريف 
بمواصف��ات عق��ار المايفيبرس��تون المعتم��د من قب��ل اإلدارة 
األمريكية للغ��ذاء والدواء )FDA(، كما يش��مل هذا البروتوكول 
بدائ��ل قائم��ة عل��ى بيِّن��ة، للنظ��ام المعتم��د من قب��ل اإلدارة 
األمريكية للغذاء والدواء. وإن االتحاد الوطني لإلجهاض و اإلدارة 
األمريكي��ة للغذاء والدواء غير مس��ؤولة عن النتائج الس��ريرية 
الس��لبية التي قد تحدث أثناء إيصال خدمات اإلجهاض. يمكن 
اإلطالع على معايير وبروتوكوالت االتحاد الوطني لإلجهاض على 
www.prochoice.org/pubs_research/publications/ الموق��ع 

downloads/professional_education/cpgs_2007.pdf

الطريقة الموصى بها من قبل االتحاد الدولي لتنظيم األسرة 
و منظمة الصحة العالمية

مايفيبريستون Mifepristone 200 ملغ متبوعاً بعد 36–48 ساعة   •
 misoprostol من أخ��ذه ب� 800 ميكرو غرام من الميزوبروس��تول
)فموياً، أو تحت اللسان،أو شدقيا،أو مهبلياً( 14 مرة واحدة أو على 
جرعتين كل جرعة 400 ميكروغرام كل س��اعة لمدة ساعتين،15 

لغاية تسعة أسابيع تامة بعد آخر دورة حيضية.

طريقة اإلدارة األمريكية للغذاء والدواء 
الي�وم األول: مايفيبريس��تون Mifepristone 600 مل��غ )أو ثالثة   •

أقراص كل منها 200 ملغ( يؤخذ كجرعة وحيدة فموية.
اليوم الثاني: س��تُعطى المريضات ذوات الريزس الس��لبي مادة   •
لمنع تكوين أجسام مضادة Rh-immunoglobulin 50 ميكروغرام 
)الجرع��ة المعط��اة هنا لح��االت الحمل حتى 12 أس��بوع(، في 

موعد ال يتجاوز 48 ساعة بعد اإلجهاض.
الي�وم الثالث: ما لم يكن اإلجهاض قد ح��دث و أُكد بالفحص   •
السريري )أو التصوير بالموجات فوق الصوتية(، أعط ميزوبروستول 
400 ميكروغرام )أو قرصين كل منهما 200 ميكروغرام( كجرعة 

وحيدة فموية. 
ي�وم 14: أجري تقييم س��ريري إلتم��ام اإلجهاض )أو اس��تخدام   •
التصوي��ر بالموجات فوق صوتي��ة أو فحص بيتا- هرمون موجهة 
القند المش��يمية البش��ري ß-hCG(. ويوصى بالممص في حال 
اكتش��اف حم��ل قابل لالس��تمرار له��ذا الوق��ت، ألن الحمل قد 
يس��تمر وقد يوج��د خطر تش��وه الجنين. ويمكن أن تش��ير زيادة 
معدل هرمون موجهة القند المشيمية البشري hCG إلى حمل 
نامٍ. وإذا انخفضت مس��تويات هرمون موجهة القند المشيمية 
البش��ري بنس��بة 50 بالمائة في غضون 24 س��اعة، عندها من 
الجائ��ز أن يكون قد انتهى الحم��ل. يجب أن يكون معدل هرمون 
موجه��ة القند المش��يمية البش��ري في المص��ل تحت 1000 
 mifepristone وحدة دولية في الليتر، بعد إعطاء المايفيبرستون

بأسبوعين.

أنظمة دوائية أخرى شائعة االستعمال و قائمة على األدلة
ينبغ��ي إرش��اد مقدمي الخدمة عل��ى المعايير الطبي��ة المقبولة 

و اللوائح التنظيمية المحلية أيضاً.
المايفيبريس��تون Mifepristone 200 مل��غ متبوع��اً بعد 36–48   •
س��اعة م��ن أخ��ذه ب��� 800 ميكرو غ��رام م��ن الميزوبروس��تول 
misoprostol الفموي، حتى س��بعة أس��ابيع تام��ة بعد أخر دورة 

حيضية )ويكون أقل فعالية في حال أخذه بعد س��بعة أسابيع(. 
بع��د أخذ البروس��تاغالندين، راقب المريضة لمدة 4–6 س��اعات. 
افحص الفوط الصحية وأوعية التبول للتحقق من أن اإلجهاض 
 misoprostol قد حصل. وبدالً من ذلك، يمكن أخذ الميزوبروستول

في المنزل.
ويمكن استكمال هذه األنظمة بجرعة إضافية من ميزوبوستول   •
800 ميكروغرام المأخوذ عن طريق الفم أو المهبل عند النس��اء 

غي��ر المكتم��ل إجهاضهن في اليوم الس��ابع. ه��ذا ضروري عند 
تقريباً 10 بالمائة من المريضات. بالمقارنة مع الميزوبروس��تول 
الفم��وي 400 ميكروغرام، فإن اس��تخدام الميزوبروس��تول 800 
ميكروغ��رام مهبلي��اً له تأثيرات جانبية معوي��ة أقل ويزيد معدل 
النس��اء الالئ��ي لديهن هجمة نزي��ف ويرجح إخ��راج الحمل في 
غض��ون 4 س��اعات من أخذ الميزوبروس��تول. وعلى الرغم من أن 

19 الفصل الثاني اإلجهاض المنفذ في الثلث األول من الحمل   
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الميزوبروس��تول ُمرّكب لالس��تخدام الفموي، إال أنه يصبح أكثر 
فعالية إذا أعطى مهبلياً أو تحت اللسان.

ويستخدم أيضاً المايفيبريستون mifepristone 200 ملغ، متبوعاً   •
بعد 36–48 ساعة من أخذه ب� جيميبروست Gemeprost 1 ملغ 
المعط��ى مهبلياً. إن عقار الجيميبروس��ت Gemeprost ُمكلف 

تماماً، ويجب حفظه مجمداً كما أنه يسبب آثار جانبية أكثر.
وفي الصين، تُستخدم خمس أو ست جرعات من المايفيبريستون   •
25 ملغ على مدى ثالثة أيام، متبوعًة ببروستاغالندين، وذلك حتى 

49 يوماً من الحمل.

 Sulprostone وقد تم اختبار أشكال متنوعة أخرى.إن سلبروستون  •
و 15 - ميثيل methyl PGF2α-15 ألفا لم تعد تُستخدم. 

و قد وجد إعطاء الميزوبروستول في المنزل آمناً و فعاالً ومقبوالً   •
للغاي��ة عند المريضات. إذا كانت المريضة ذات الريزس الس��لبي 
ستأخذ الميزوبروستول في المنزل، فإن بعض البروتوكوالت تنصح 
 Rh-immunoglobulin بإعطاء مادة لمنع تكوين أجسام مضادة
في الي��وم األول. أع��ط 50 ميكروغرام عضلياً ف��ي الفترة 6–12 
أس��بوع من الحم��ل؛ وأعطي 300 ميكروغرام ف��ي العضل عند 

األسبوع الثالث عشر من الحمل أو بعده. 
تأك�د دائماً م�ن توفر م�زاول للعمل الس�ريري داعم لتقييم 
المضاعفات المحتملة.وهذا أم��ر بالغ األهمية في حالة اإلجهاض 
الطبي باعتبار أن النزيف هنا أقل قابلية للتنبؤ به، فقد يحدث بشكل 
غزير أو مس��تمر ف��ي المنزل. قد يك��ون من الض��روري للعالج إجراء 
تجريف الرحم بالممص و إعطاء عوامل تزيد من توتر عضالت الرحم 
وحقن س��وائل وريديا ونقل الدم، ويمكن أن تقدم في حالة الطوارئ 

فقط في عيادات الرعاية الصحية األولية والمستشفيات.

اآلثار الجانبية لألدوية
انظر الجدول 5.

إدارة المضاعفات
أنظ��ر اإلجه��اض المح��رض: إدارة المضاعف��ات الفوري��ة والباك��رة 

والمتأخرة في الصفحة 20.
إن��ه من الضروري وجود كادر م��ن الموظفين المدربين على إعادة 

إفراغ الرحم، إلى جانب وجود معدات كافية ونظام إحالة فعال.

اإلجهاض باستخدام الميزوبروستول 
misoprostol فقط

إن ه��ذا النظ��ام أق��ل فعالي��ة وله آث��ار جانبي��ة أكثر م��ن التمهيد 
للع��الج بأنظم��ة الجم��ع م��ع المايفيبريس��تون mifepristone أو 
الميثوتريكس��يت methotrexate، ولك��ن عندم��ا ال يمكن الوصول 
إل��ى هذه األدوي��ة، يمكن إح��داث اإلجه��اض الطبي ف��ي حال كان 
الميزوبوس��تول ه��و العق��ار الوحيد المت��اح. إن الفعالي��ة هنا أقل 
م��ن فعالي��ة الطرق الجراحية )84 في المائ��ة بالمقارنة مع 95 في 
المائة(. ومع ذلك، فإن مستوى السالمة أعلى بكثير من اللجوء إلى 

اإلجهاض غير السليم، والسري وغير القانوني.
نظم أخرى موصى بها:

جرع��ات متك��ررة من ميزوبروس��تول 800 ميكروغ��رام مهبلياً أو   •
تحت اللس��ان )التن��اول الفموي أقل فعالية(، كل ثالث س��اعات 
حت��ى يحدث اإلجهاض،ولكن بحد أقصى 3 جرعات. و تكون اآلثار 
الجانبية مع فترات فاصلة كل ثالث س��اعات بين الجرعات أقوى 
م��ن تل��ك المترافقة مع الفترات الفاصلة كل 12 س��اعة )انظر 

أدناه(.
جرعات متكررة من الميزوبروس��تول 800 ميكروغرام مهبلياً كل   •
12 س��اعة حت��ى يحدث اإلجهاض، ولكن بح��د أقصى 3 جرعات. 

إن اإلعط��اء تحت اللس��اني أو الفموي تبع��اً لفترات فاصلة بين 
الجرع��ات مدتها 12 س��اعة ليس فعاالً بما في��ه الكفاية: 9 في 
المائة من حاالت الحمل تس��تمر إذا اس��تخدمت هذه الطريقة 
حتى تس��عة أس��ابيع من الحمل. ومن المرج��ح أن يكون معدل 
الفش��ل أعلى على نحوٍ متماث��ل إذا أعطيت هذه الطريقة حتى 

األسبوع الثاني عشر من الحمل.
وم��ع النظامي��ن المذكورين أع��اله، فإن معدل إتم��ام اإلجهاض   •
هو 84 في المائة، ومعدل اس��تمرار الحمل حوالي 5 في المائة، 
ومعدل حاالت اإلجهاض غير التام )نسج متبقاة من الحمل( هو 

تقريباً 11 في المائة.
تس��تخدم بروتوك��والت أخ��رى الميزوبروس��تول 800 ميكروغرام   •
بإعطائه فموياً، أو مهبلياً أو تحت اللس��ان، ويكرر الميزوبوستول 
إذا ل��م يك��ن اإلجهاض قد ب��دأ بحلول اليوم الثام��ن، و يعاد ذلك 
مج��دداً ف��ي اليوم الح��ادي عش��ر إذا لم يكن اإلجه��اض قد بدأ 
حت��ى ذلك الوق��ت. وتكون متابع��ة المريضة في الي��وم الواحد 

والعشرين. 

في حال تقديم المادة المانعة لتكوين أجس��ام مضادة إلى النس��اء 
ذوات العامل الريزس الس��لبي، أعطي 50 ميكروغرام من هذه المادة 
ف��ي موعد اليتجاوز 72 س��اعة بعد اإلجهاض. إن ه��ذا اإلجراء ليس 

ضرورياً قبل انقضاء ستة أسابيع على أخر دورة حيضية.
وقد تم اإلبالغ عن تشوهات جنينية بعد استخدام الميزوبروستول 
في الثلث األول من الحمل. ولذلك، ينبغي نصح النس�اء بش�دة 
إلتم�ام اإلجهاض، إّما طبياً أو جراحياً، ف�ور إعطاء المعالجة 

الدوائية. 

اإلجهاض باستخدام الميثوتريكسيت + 
methotrexate + misoprostol الميزوبروستول

يمك��ن اس��تخدام هذا النظ��ام عندما يكون المايفيبريس��تون غير 
متوف��ر. إن الجم��ع بين هذه العقاقير فعال بنس��بة أكثر من 90 في 
المائة لحاالت الحمل التي تصل مدتها حتى تس��عة أس��ابيع بعد 

أخر دورة حيضية.
حالم��ا يُعط��ى الميثوتريكس��يت، ينبغي إتم��ام اإلجهاض، ألن 
كال الدوائين يس��بب مس��خاً للجنين. ولذلك، ينبغي نصح النس��اء 
بش��دة إلتمام اإلجهاض، إّما طبياً أو جراحي��اً، فور إعطاء المعالجة 

الدوائية. 
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موانع االستعمال
فقر الدم الشديد.   •

االعتالالت التخثرية المعروفة.   •
مرض كبدي أو كلوي حاد.   •

االضطرابات النوبية غير المسيطر عليها.   •
مرض التهاب أمعاء حاد.  •

إعطاء العقاقير
الي�وم األول: إعط��اء لميثوتريكس��يت methotrexate 75 ملغ   •
ف��ي العض��ل أو 50 ملغ عن طري��ق الفم. وأثناء إعط��اء النظام 
المرك��ب من مايفيبرس��تون + ميزوبوس��تول، أعط��ي تعليمات 
عن اآلثار الجانبي��ة، والمضاعفات المحتملة، ومتابعة المريضة 
ومسألة منع الحمل في المستقبل. بعد إعطاء بروستاغالندين 
)ميزوبروس��تول، جيميبروس��ت أو غيرها(، راقب المرأة لمدة -4 6 
س��اعات. افحص الفوط الصحية وأوعية التبول للتحقق من أن 
اإلجه��اض قد حصل. يمكن أن تج��رى الخطوات القادمة التالية 
ف��ي مرك��ز صحي أو ف��ي البيت، وذلك حس��ب المس��افات و ما 

تفضله المريضة.
األي�ام من 5 إل�ى 7: إذا لم يكن هن��اك نزيف قد ح��دث، أعط   •
ميزوبروس��تول 800 ميكروغرام عن طريق الفم، أو تحت اللس��ان 

أو في المهبل.
في اليوم التاسع: إذا لم يكن هناك نزيف قد حدث، أعط جرعة   •

مكررة من الميزوبروستول 800 ميكروغرام.
في اليوم الحادي عشر: إذا لم يكن هناك نزيف قد حدث، أعط   •
جرعة ثالثة من الميزوبروس��تول 800 ميكروغرام. ويمكن إعطاء 
المريضة كحد أقصى ثالث جرعات من الميزوبروس��تول. وإذا لم 
تجه��ض المرأة بعد الجرعة الثالثة، عندها يوصى بإجراء جراحة 
)يفضل الممص؛ أو التوس��يع والتجريف ف��ي حال كان الممص 

غير متوفر(.

وف��ي ح��ال اإلعط��اء الروتيني للم��ادة المانع��ة لتكوين األجس��ام 
المضادة للنس��اء ذوات العامل الراص الس��لبي، أعطي هذه المادة 
ف��ي نف��س وقت إعطاء الميزوبروس��تول، أو في موع��د ال يتجاوز 48 
س��اعة بعد اإلجهاض. وهذا اإلجراء ليس ضرورياً قبل إنقضاء س��تة 

أسابيع على أخر دورة حيضية.

اإلجهاض المفتعل: إدارة المضاعفات الفورية 
والمبكرة و المتأخرة

يج��ب أن يك��ون كادر الموظفي��ن ُم��درب و ذو خبرة، كم��ا ينبغي أن 
تك��ون المعدات كافية ونظام اإلحالة قابالً لالعتماد عليه. ويجب أن 
يكون كادر العمل قادراً على )إعادة( إفراغ الرحم، في حالة اإلجهاض 
غي��ر التام أو في حالة فش��ل اإلجه��اض الطبي. يص��ف الجدول 4 

المضاعفات المبكرة لإلجهاض الجراحي وإدارتها.
إدارة  ع��ن  العالمي��ة  الصح��ة  منظم��ة  نش��رة  أيض��ا  انظ��ر 

المضاعف��ات،16 وخصوصاً الرس��وم البيانية )الت��ي يمكن أن تُطبع 
وتع��رض على الج��دران( في الصفح��ات 9، 16، 34، 39 و 46. ويمكن 
العث��ور عل��ى نس��خ معدلة بش��كل طفيف ف��ي الملح��ق 2 على 

الصفحتين 35–39 من هذه النشرة.
وفيما يلي س��يتم النظر في المضاعفات التي يمكن أن تحدث 
بع��د اإلجه��اض المنف��ذ ف��ي الثل��ث األول م��ن الحمل، أي��اً كانت 
الطريقًة.وتتمثل هذه الطرق في فشل اإلجهاض، ورم دموي حاد في 

الرحم، صدمة، نزيف شديد، التهاب وإصابة داخل البطن.

استمرار الحمل )اإلجهاض الفاشل(
من الممكن حدوث إجهاض فاش��ل بعد مح��اوالت جراحية وطبية؛ 
و يتطل��ب الوض��ع عنده��ا تكرار المم��ص )بتفضيله( أو التوس��يع 
أو التجري��ف. يب��دو أن هن��اك ن��درة في البيان��ات )إن وجدت( بش��أن 
اإلجهاض الطبي المس��تخدم في حاالت فشل اإلجهاض. أي المرأة 
الت��ي يكون عندها إجهاض غير تام قد تعاني أيضاً من واحد أو أكثر 
من المضاعفات المه��ددة للحياة: صدمة، نزيف مهبلي حاد، خمج 

وانتان دم )انظر الصفحات 24-21(.

الفيض الدموي الحاد في الرحم )أحياناً يُدعى متالزمة 
ما بعد اإلجهاض(

يمك��ن ح��دوث ورم دم��وي حاد ف��ي الرح��م منذ بضع س��اعات بعد 
اإلجه��اض إل��ى ثالثة أي��ام. ويكون الرح��م رخواً متم��ددا بالدم، مما 
يس��بب ضغ��ط عل��ى المس��تقيم. باإلضاف��ة، لوجود مغ��ص، مع 
أعراض مبهمية تتمثل ب� )الميل لالغماء، ش��حوب، بطء في حركة 
القل��ب، تدن��ي ضغط ال��دم، تنفس غي��ر كافي، تع��رق(. وهناك حد 
أدنى من النزيف المهبلي أو قد ال يكون هناك نزيف أصالً. ويش��مل 
الع��الج رش��ف عاجل للدم الس��ائل والمتخثر مما يوفر حل س��ريع. 
تعطى مركبات األوكسيتوس��ين )ميزوبروس��تول، أوكسيتوسين أو 
ايرجوميترين( بعد تكرار إفراغ الرحم. وتُضاف المعالجة بالُمضادات 

الحيوية.

الصدمة
العالمات

تنت��ج الصدمة من فقدان ال��دم و /أو انتان الدم، واأللم كونه عامل 
مؤزم. ويكون إمداد األوكس��جين إلى األنس��جة منقطع. وهي حالة 
غير مس��تقرة للغاية مترافقة باحتمال شديد لخطر الموت. وتكون 
العالم��ات المحتمل��ة هي نبض س��ريع )أكثر م��ن 110 نبضات في 
الدقيقة( و ضعيف؛ انخفاض في ضغط الدم؛ ش��حوب الجلد حول 
الفم أو على الراحتين؛ تكون ملتحمة العين ش��احبة؛ تنفس س��ريع 
)أكث��ر من 30عملي��ة تنفس في الدقيق��ة(؛ قلق؛تخليط ذهني؛ دوار؛ 
فقدان الوعي. عالج فوراً، وابدأ بإرواء وريدي حاالً. عالج الصدمة أوالً؛ 

ثم عالج السبب. 

21 الفصل الثاني اإلجهاض المنفذ في الثلث األول من الحمل   
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المعالجة األولية
ق�م بإحالة المريض�ة، عند الض�رورة، وذلك وفق�اً للقدرات 

المحلية والبروتوكوالت، ولكن ابدأ بالمعالجة األولية فوراً.
تأكد من أن منفذ الهواء مفتوحاً.   •

افحص العالمات )النبض وضغط الدم والتنفس(.   •
اضمن وجود منفذ داخل وريدي.   •

إبقاء المريضة دافئة.   •
أدر جس��م ورأس المريض��ة عل��ى الجنب )في ح��ال كانت المرأة   •

تتقيأ، فعلى األرجح يكون سحبها للنفس بصورة أقل(. 
ارفع س��اقي المريضة )أو حامل السرير(. ومع ذلك، إذا سبب هذا   •
صعوب��ة في التنفس، قد يكون هن��اك وذمة رئوية أو قصور قلب. 
في هذه الحالة، اخفض الس��اقين و ارفع الرأس لتخفيف ضغط 

السائل على الرئتين.
أع��ط محلول رينجر ف��ي الوريد أو محلول معادل التواتر بس��عة   •
ليت��ر واحد طوال 15–20 دقيقة )إب��رة جراحية قياس 16–18(. قد 
يتطلب اس��تقرار وضع المريضة الكائنة في حالة صدمة، -1 3 

ليتر. ال تعطي سوائل عن طريق الفم.
وإذا كان متاح��اً، أعط��ي أوكس��جين 6–8 ليت��رات ف��ي الدقيقة   •

)كمامة أو إبرة أنفية(.
إزال��ة أية منتجات مرئية مانع��ة للحمل موجودة في فتحة عنق   •

الرحم.
إذا كان خض��اب ال��دم )الهيموغلوبين( أقل م��ن 5 غ / دل أو كان   •
الهيماتوكريت أقل من 15 في المائة، عندها فإن إجراء نقل الدم 

ضروري.
راق��ب بدقة كمية الس��وائل /الدم المعطاة )اس��تخدم رس��م   •

بياني(.

راقب نتاج البول. إذا كان البول غامق جداً، أو إذا انخفضت كميته   •
أو انعدمت، ق��م بإحالة المريضة. إن الصدمة أو انخفاض حجم 
الدم )على س��بيل المثال بس��بب نزف دموي أو إس��هال حاد(، أو 
انت��ان الدم، أو ضرر بمنطقة الحالب، يمكن أن يس��بب قلة إفراز 
البول أو احتباس��ه. وإن التصحيح السريع لكمية البول الجارية، 
أمر ضروري، باإلضافة إلى، التخلص من السبب الكامن وراء ذلك. 
قم بس��رعة بتسريب الس��وائل التالية: 50–200 مل من سيروم 

ملحي أو محلول رينجر على مدى 10 دقائق.
وإذا كان هن��اك الته��اب )حم��ى، نوب��ات قش��عريرة، قي��ح( أعط   •
مضادات حيوية واسعة الطيف، ويفضل عن طريق الوريد، أو في 

العضل. ال تعطي معالجة دوائية عن طريق الفم.
إن العم��ل المخب��ري مفي��د، لك��ن ينبغ��ي أال يس��بب أي تأخير   •
في الع��الج. أطل��ب الهيموغلوبين والهيماتوكري��ت وزمرة الدم 
و الري��زس قبل إجراء نقل الدم )النوع واختبار تصالب الزمر(، عدد 
الصفيح��ات و إذا كان متوف��را، ش��وارد الدم، ودرج��ة الحموضة، 

البولة و / أو الكرياتينين.

عالمات االستقرار 
زيادة في ضغط الدم؛ ضغط الدم االنقباضي أكبر أو مس��اوي ل�   •

100 مليمتر زئبقي.

معدل ضربات القلب أقل من 90 ضربة في الدقيقة.  •
الوعي، نقص التخليط الذهني / القلق.  •

تحسن لون البشرة.   •
انخفاض معدل التنفس، أو يصبح أقل من 30 عملية تنفس في   •

الدقيقة. 
يزداد ناتج البول وتكون سعته أكثر من 100 مل في أربع ساعات.  •

الجدول 7: عالمات الصدمة المبكرة والمتأخرة
عالمات الصدمة في وقت مبكر )يمكن عادة 

عالجها وفقاً للمستوى األولي للرعاية الصحية(
عالمات الصدمة في وقت متأخر )يجب عادةً 

عالجها وفقاً لمستوى اإلحالة( 
سريع و ضعيفأكثر من 110 نبضات في الدقيقةالنبض

ًاالنقباضي أقل من 90 ميليمتر زئبقيضغط الدم منخفض جدا

شاحب جداًجفن العين الداخلي، راحتا اليدين، حول الفمالشحوب

سريع جداً وضحلأكثر من 30 عملية تنفس في الدقيقةالتنفس

تخليط ذهني أو الوعيتنبه، قلقالوعي

كثافة )أي على الصورة الشعاعية(صافيتينالرئتين

أقل من 8 غ / دلأكثر أو مساوي ل� 8 غ / دلخضاب الدم

أقل من 26 في المائةأكثر أو مساوي ل� 26 في المائةالهيماتوكريت

سعته أقل من 30 مل / ساعةسعته أكثر أو مساوية ل� 30 مل/ساعةنتاج البول

بارد، رطب، متعرقشاحبالجلد



االستمرار في العالج من الصدمة 
خ��الل الخطوات التالية، اس��تعد لتالزم اإلحال��ة معها؛ في حال   •

تفاقم الوضع، قم باإلحالة بدون تأخير. 
إذا لم يستقر وضع المريضة بعد 20–30 دقيقة:  •

استمر في مراقبة، األوكسجين و السوائل الوريدية  –
أعد تقييم الحاجة إلى المضادات الحيوية  –

ابدأ فوراً بعالج السبب الكامن وراء الصدمة  –
إذا لم يستقر وضع المريض بعد ساعتين، قم باإلحالة فوراً.  •

إذا كان وضع المريضة يستقر:  •
أوقف األوكسجين بالتدريج. إذا سبب ذلك تدهور بعض أو كل   –
العالمات المذكورة في الجدول 7، أرجع األوكسجين إلى 6–8 

ليتر في الدقيقة.
خفف من إعطاء الس��ائل في الوريد إل��ى ليتر واحد في 6–8   –

ساعات.
استمر في المضادات الحيوية إذا كان قد بُدأ بها  –

معالجة السبب )األسباب( الكامن )ة( وراء الصدمة.  –

نزيف تناسلي حاد
العالمات

يتس��م النزيف المهبلي الخفيف وحتى المعتدل بعدم تش��رب   •
فوط��ة نظيفة بعد خمس��ة دقائق، وجود دم جدي��د ممزوجاً مع 

المخاط، عدم وجود خثرات. 
ق��د يكون النزيف الح��اد ناجماً عن رض )للمهبل، أو لعنق الرحم،   •
أو للرحم(، أو ناجم عن نسج مستبقاة من الحمل، أو أورام ليفية 

أو عطالة رحمية.
العالمات: دم أحمر صاٍف غزير مع أو بدون خثرات، وفوط أو مالبس   •
أو مناش��ف مشربة بالدم، شحوب )أجفان العين الداخلية، راحتا 

اليدان،حول الفم(؛ دوار، إغماء، انخفاض ضغط الدم.
وف��ي حال اس��تمر النزي��ف فثمة خط��ر لحدوث صدم��ة: عالج   •

الصدمة، إذا ما تطورت.

العالج األولي للنزيف التناسلي الحاد
تأكد من أن منفذ الهواء مفتوحاً.  •

افحص عالمات الحيوية )النبض وضغط الدم والتنفس(.   •
اضمن وجود منفذ داخل وريدي.   •

إبقاء المريضة دافئة.   •
ارفع ساقي المريضة )أو حامل السرير(.  •

س��يطر عل��ى النزي��ف، إن أمكن، وحس��ب االقتض��اء، عن طريق   •
استخدام أوكسيتوسيكات، وضع سدادة قطنية، تدليك الرحم، 
وإف��راغ الرحم جراحياً )ويفضل اس��تخدام الممص(، الخياطة أو 

الضغط الداخلي / الخارجي باستخدام كلتا اليدين.
وإذا كان متوفراً، أعط أوكس��جين 6–8 ليتر في الدقيقة )كمامة   •

أو قثطرة عبر األنف(.
أعطي محلول رينجر في الوريد أو محلول متساوي التوتر بسعة   •
ليت��ر واحد ط��وال 15–20 دقيقة )إبرة جراحي��ة قياس 16–18وقد 
تحتاج المريضة التي فقدت الكثير من الدم إلى -1 3 ليتر حتى 

يستقر وضعها. ال تعطي سوائل عن طريق الفم.
إذا كان الهيموغلوبين أقل من 5غ / دل أو كان الهيماتوكريت أقل   •

من 15 في المائة، تصبح عملية نقل الدم ضرورية.
راقب بدقة كميات الس��وائل /الدم المعطاة )اس��تخدم رس��م   •

بياني(.
راقب نتاج البول فيما يتعلق بنقص كميته أو انعدامها. ويش��ير   •
الل��ون الغام��ق للب��ول إلى انخف��اض إنتاجه. وتكون زي��ادة البول 

عالمة جيدة.
إعطاء مسكن لأللم عن طريق الوريد أو العضل.  •

وإذا كان هن��اك الته��اب )حم��ى، نوب��ات قش��عريرة، قي��ح( أعط   •
مضادات حيوية واسعة الطيف، ويفضل عن طريق الوريد، أو عن 

طريق العضل. ال تعطي معالجة دوائية عن طريق الفم.
إذا لزم األمر، أعط الذيفان المبطل للكزاز و ترياق الكزاز.  •

إن العم��ل المخب��ري مفي��د، لك��ن ينبغ��ي أال يس��بب أي تأخير   •
في الع��الج. إطل��ب الهيموغلوبين والهيماتوكري��ت وزمرة الدم 
و الري��زس قبل إجراء نقل الدم )النوع واختبار تصالب الزمر( وعدد 
الصفيح��ات و إذا كان متوف��را، ش��وارد الدم، ودرج��ة الحموضة، 
البولة و / أو الكرياتينين. إن هبوطاً في مستويات الهيموغلوبين 
والهيماتوكري��ت ممك��ن أن يتأخ��ر 6–8 س��اعات بع��د الفقدان 

الفعلي للدم )الوقت الالزم للتوازن(.

عالمات االستقرار 
زيادة في ضغط الدم؛ يكون ضغط الدم االنقباضي أكثر أو مساوٍ   •

ل� 100 مليمتر زئبقي.
معدل ضربات القلب أقل من 90 ضربة في الدقيقة.  •

تحسن لون البشرة.   •
يزداد النتاج البولي و يتجاوز 100 مل في غضون أربع ساعات.  •

استمرار معالجة النزيف المهبلي الحاد
استمر في مراقبة األوكس��جين والسوائل الوريدية طالما وضع   •

المريضة غير مستقر.
إذا كان وضع المريضة يستقر:  •

أوقف األوكس��جين بالتدريج. إذا س��بب ذلك تدهور)بعض أو   –

كل العالمات المذكورة في الجدول(7، أرجع األوكسجين إلى 
6–8 ليتر في الدقيقة.

خفف من إعطاء الس��ائل في الوريد إل��ى ليتر واحد في 6–8   –

س��اعات. اس��تمر في عملية نقل الدم عل��ى النحو المبرمج 
والمبدوء به

ق��م بإع��ادة تقييم / اس��تمرار إعط��اء المض��ادات الحيوية،   –

والس��يطرة على األلم، والتدابي��ر الوقائية من الكزاز في حال 
كان قد بُدأ بها أو كان هناك حاجة للبدء بها.

االلتهاب وتعفن الدم
وه��ذا يمك��ن أن يكون مرتبطاً بوجود نس��ج مس��تبقاة من الحمل 
ويمك��ن أال يك��ون ل��ه عالقة بذل��ك. وقد يك��ون االلته��اب محدوداً 
عل��ى عن��ق الرحم، أو ق��د يكون هن��اك انت��ان ال��دم. إن المعالجة 
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الفوري�ة مطلوبة في كل حال�ة. راقب بدقة عالمات الصدمة 
اإلنتاني�ة. وأعطي حاالً، مضادات حيوية واس�عة الطيف. خذ 
عينة دم لالس�تنبات الجرثومي. أي ام��رأة تعاني من التهاب بعد 
اإلجه��اض، ق��د تعاني أيض��اً من واحد أو أكثر م�ن المضاعفات 
المهددة للحياة: المتمثلة ب� صدمة، نزيف مهبلي حاد أو الصدمة 
االنس��مامية. إذا أنج��ز اإلجه��اض بش��كل صحي��ح في ظ��ل بيئة 
معقمة، تك��ون االلتهابات نادرة، ولكن بعض ه��ذه االلتهابات، مثل 

الصدمة االنسمامية، يمكن أن يكون خطير جداً وقاتل.

العالمات واألعراض 
أجري فحص جسدي عام.  •

نوبات القش��عريرة، حمى ش��ديدة، حاالت تعرق، وأعراض تش��به   •
األنفلون��زا )يمك��ن أن تك��ون غي��ر موج��ودة، خاص��ًة ف��ي بعض 

االلتهابات ببكتريا كوليستريديوم الخطيرة جداً(.
انخفاض معتدل في ضغط الدم.  •

إفراز مهبلي كريه الرائحة أو مخاطي متقيح.  •
أل��م بطني / حوضي، ايالم مرتد، اي��الم غير طبيعي عند فحص   •

الحوض بالمس المشرك بالجس
نقص بانطمار الرحم.  •

ايالم مثار عند تحريك عنق الرحم والرحم.  •
قد تظهر كتلة نسيجية في الملحقات )يمكن أن تكون خرّاج(.  •

وم��ن الممكن أللم في الكتف أن يكون إش��ارة على حمل خارج   •
الرح��م )هذا بس��بب تخريش الجزء العلوي للبريتوان( أو بس��بب 

أذية داخل البطن.
نزي��ف مهبل��ي لفترة طويلة )تحقق من وج��ود خثرات أو عالمات   •

وجود فقر دم( أو نزف نقطي.
الفحوصات المخبرية: العدد المرتفع لكريات الدم البيضاء.  •

االلتهاب: تقييم الوضع
ح��دد ما إذا كان��ت المريضة أكثر أو أقل عرض��ة لإلصابة بالصدمة 

االنتانية المتدهورة )انظر الجدول 7(.
انخف�اض خطر اإلصابة بالصدمة االنتانية: حمى معتدلة /  •

خفيفة )درجة الحرارة أقل من 38.5 درجة مئوية وأعلى من 36.5 
درجة مئوية(، ومؤش��رات حيوية مستقرة )النبض، وضغط الدم، 

والتنفس(، وعدم وجود دليل على أذية داخل البطن.
ارتفاع خطر اإلصابة بالصدمة: درجة الحرارة أعلى أو مساوية   •
ل��� 38.5 درجة مئوية أو أقل أو مس��اوية ل��� 36.5 درجة مئوية، أو 
الحم��ل في الثل��ث الثاني أي )في الش��هر الراب��ع أو الخامس أو 
الس��ادس(، أو وجود دلي��ل على أذية داخل البط��ن )بطن منتفخ، 
تناقص أصوات حركة في األمعاء، بطن قاٍس، ايالم مرتد ارتدادية، 
غثي��ان، تقي��ؤ( أو أي دلي��ل عل��ى وج��ود صدم��ة )ضغ��ط دموي 
منخف��ض، قلق،تخلي��ط ذهن��ي، فقدان الوعي، ش��حوب، تنفس 

سريع، نبض منخفض(.

المعالجة األولية لإلنتان 
تأكد من أن منفذ الهواء مفتوحاً.  •

مراقبة عالمات الحيوية )النبض، وضغط الدم، والتنفس(.  •
إعطاء الس��وائل وريديا: محلول رينجر اللبني أو محلول متساوي   •
التوت��ر بس��عة ليتر واح��د ط��وال 15–20 دقيقة )اس��تخدم إبرة 
جراحي��ة قي��اس 16–18(. ق��د يتطلب اس��تقرار وض��ع المريضة 
الكائن��ة ف��ي صدم��ة، 1–3 ليتر. ال تعطي س�وائل عن طريق 

الفم.
راقب بدقة كميات الس��وائل / الدم المعطاة )اس��تخدم رس��م   •

بياني(.
إذا كان��ت المريض��ة أكثر عرض��ة للصدمة، ابدأ ف�وراً بإعطاء   •
مضادات حيوية عن طريق الوريد وعالج الصدمة. اس��تخدم 
مض��ادات حيوي��ة ذات فعالي��ة ضد نطاق واس��ع م��ن البكتريا، 
بحيث تكون فعالة ضد الجراثيم سلبية الجرام وإيجابية الغرام، 

والكائنات الالهوائية والكالميديا.
أعط��ي الذيفان المعطل للك��زاز و / أو ترياق الكزاز في العضل،   •

وذلك وفقاً لحالة تطعيم المريضة.
أعط مسكنات عن طريق الوريد أو العضل.  •

إن األوكسجين غير ضروري إذا كان وضع المريضة مستقر وخطر   •
اإلصاب��ة بالصدم��ة قلي��ل. وإذا كان وضع المريض��ة يتحول إلى 
شكل غير مس��تقر، و كان األوكسجين متوفرا، قم بإعطاء 6–8 

ليتر في الدقيقة )كمامة أو قثطرة أنفية(.
إن العم��ل المخب��ري مفيد لكن ينبغي أال يس��بب أي تأخير في   •
العالج. وإذا فقدت المريضة الكثير من الدم، قيّم الهيموغلوبين، 
والهيماتوكريت، و زمرة الدم و الريزس قبل إجراء نقل الدم )النوع 
واختب��ار تصالب الزمر( و فحص تعداد الدم )صورة الدم الكاملة( 
لتقيي��م فق��ر ال��دم وااللتهاب وإمكاني��ة التخثر داخ��ل األوعية 
الدموي��ة المنتش��ر وعدد الصفيح��ات الدموي��ة )إذا كان هناك 
تخثر داخل األوعية الدموية المنتش��رة، س��يكون عدد الصفائح 
منخفض(. وإذا كان متوفرا، أطلب شوارد الدم و ودرجة الحموضة، 

البولة و / أو الكرياتينين.
راقب نتاج البول فيما يتعلق بنقص كميته أو انعدامها. ويش��ير   •
الل��ون الغام��ق للب��ول إلى انخف��اض إنتاجه. وتكون زي��ادة البول 

عالمة جيدة.
إذا أمك��ن، خ��ذ ص��ورة أمامي��ة باألش��عة الس��ينية للبطن في   •
وضعية االس��تلقاء على الظهر، وذلك لتفقد مس��تويات الهواء 
والس��ائل في األمعاء، وخذ صورة للبطن باألش��عة السينية في 
وضعية الوقوف لفحص وجود هواء تحت الحجاب الحاجز. إن هذا 

يشير إلى انثقاب في الرحم أو األمعاء.
عالج السبب الكامن وراء االلتهاب: أعد إفراغ الرحم.   •

تفق��د عالمات وجود غنغرينا غازية والك��زاز وإصابة داخل البطن   •
والتهاب البريتوان وخراجات في الحوض.

أزل اللولب من داخل الرحم،إذا كان موجوداً.  •



عالمات االستقرار 
زي��ادة في ضغ��ط الدم؛ يكون ضغ��ط الدم االنقباض��ي أعلى أو   •

مساوٍ ل� 100 مليمتر زئبقي.
ضربات القلب أقل من 90 ضربة في الدقيقة.   •

تحسن لون البشرة.   •
يزداد النتاج البولي ويتجاوز 100 مل في األربع ساعات.  •

المعالجة المستمرة لإلنتان 
متابع��ة مراقبة مؤش��رات الحيوية، والنت��اج البولي، وإدارة حجم   •

السوائل/الدم.
إذا كان األوكس��جين قد أُعطي، أوقفه بالتدريج. وإذا س��بب هذا   •

انتكاسا، أرجع األوكسجين إلى 6–8 ليتر في الدقيقة.
في ح��ال بُدأ بالس��وائل ع��ن طريق الوري��د إلعط��اء المضادات   •

الحيوية، استمر بالمعالجة الوريدية.
وبمجرد ضبط حجم الس��ائل، أنقص إعطاء الس��ائل عن طريق   •

الوريد إلى ليتر واحد في 6–8 ساعات.
إذا كان الهيموغلوبي��ن أقل م��ن 5 غ / دل أو كان الهيموتوكريت   •

أقل من 15 في المائة، يصبح إجراء نقل الدم ضرورياً.

إصابة داخل البطن
إن الثقب الناجم خالل عملية قياس عمق تجويف الرحم بالمس��بار 
)وهو إجراء ال يوصى به( والثقب المش��تبه بوجوده في الرحم أو في 
عنقه بسبب إفراغ تام أو غير تام للرحم، يجب أخذهم بعين االعتبار 
ف��ي وقت س��ابق )انظر الج��دول 4(. إن حدوث إنثق��اب في األعضاء 
المحيط��ة وإلح��اق ضرر به��ا هو أمر ممك��ن وفيه خط��ر لإلصابة 

بالتهاب وإنتان.
ق��م بإجراء تش��خيص تفريق��ي ل�: حمل خ��ارج الرح��م متمزق، 

خراجات متمزقة، كيس مبيضي متمزق، التهاب زائدة دودية حاد.
و تشمل األعراض التي قد تكون موجودة على ألم بطني، مغص؛ 
بط��ن منتفخ، وق��اٍس، وموتر، ايالم مرتد؛ وتناق��ص أصوات الحركات 

المعوية؛ غثيان، تقيؤ؛ ألم كتفي؛ حمى؛ صدمة؛ إنتان.

المعالجة األولية لإلصابة داخل البطن 
افحص عالمات الحيوية )النبض وضغط الدم والتنفس(.   •

افحص الهيموغلوبين أوالهيماتوكريت.   •

إذا كانت هناك عالمات صدمة )انظر الصفحة 21 والجدول 7(: 
ارفع ساقي المريضة.   •

تأكد من أن منفذ الهواء مفتوحاً.  •
ال تعطي أي شيء عن طريق الفم.   •

إذا كان األوكسجين متوفرا قم بإعطاء 6–8 ليتر في الدقيقة.   •
أع��ط س��وائل وريديا: محل��ول رينجر اللبني أو محلول متس��اوي   •
التوتر بس��عة ليتر واحد طوال 15–20 دقيقة )إبرة جراحية قياس 
16–18(. قد يتطلب اس��تقرار وضع المريضة التي فقدت الكثير 

من الدم أو الكائنة في حالة صدمة، -1 3 ليتر.
إذا كان الهيموغلوبي��ن أقل م��ن 5 غ / دل أو كان الهيماتوكريت   •

أقل من 15 في المائة، يصبح إجراء نقل الدم ضرورياً.
اب��دأ ف��وراً بإعطاء مضادات حيوية واس��عة الطي��ف، عن طريق   •
العض��ل، أو يُفضل، عن طريق الوريد. اس��تخدم مضادات حيوية 
فعالة ضد الجراثيم س��لبية الجرام واإليجابية الغرام، والكائنات 

الالهوائية والكالميديا.
إذا لزم األمر، أعطي الذيفان المعطل للكزاز و ترياق الكزاز.  •

أعط المسكنات.   •
إن العم��ل المخب��ري مفيد، لكن ينبغي أال يس��بب أي تأخير في   •
العالج. قيّم الهيموغلوبي��ن والهيماتوكريت وزمرة الدم والريزس 
قبل إجراء نقل الدم )النوع واختبار تصالب الزمر( وافحص تعداد 
الدم )صورة الدم الكاملة( لتقييم فقر الدم و اإللتهاب وإمكانية 
التخث��ر داخ��ل األوعي��ة الدموي��ة المنتش��ر وع��دد الصفيحات 
الدموي��ة. )إذا كان هن��اك تخثر داخل األوعية الدموية المنتش��ر، 
س��يكون ع��دد الصفيح��ات منخف��ض(. وإذا كان متوفرا، أطلب 

شوارد الدم، و ودرجة الحموضة، البولة و / أو الكرياتينين.
راقب نتاج البول فيما يتعلق بنقص كميته أو انعدامها. ويش��ير   •
الل��ون -الغامق للبول إل��ى انخفاض إنتاجه. وتك��ون زيادة البول 

عالمة جيدة.
إذا أمك��ن، خ��ذ ص��ورة أمامي��ة باألش��عة الس��ينية للبطن في   •
وضعية االس��تلقاء عل��ى الظهر، وذلك لفحص وج��ود الغاز في 
التجوي��ف البريتوني وخذ صورة في وضعي��ة الوقوف )أو، إذا كان 
ذل��ك مس��تحيالً، صورة جانبية( للبطن باألش��عة الس��ينية )إن 

وجود الغاز هو عالمة على إنثقاب في الرحم أو األمعاء(.
إذا كان ضروريا، قم بإزالة النس��ج المستبقاة من الحمل، تقييم   •
اإلفراغ التام للرحم تحت س��يطرة بصرية مباشرة )تنظير بطن 
-فتح بطن استقصائي بشق صغير( أو الموجات فوق صوتية إن 
كان��ت متوفرة( و تقييم الضرر الذي يلحق بأعضاء الحوض. رمم 
جراحياً األوعية الدموية، واألمعاء و غيرها من األعضاء البطنية. 
إذ ل��م يك��ن باإلمكان تنفيذ إج��راء فتح بط��ن أو تنظير البطن، 
احفظ اس��تقرار وضع المريض��ة وقم بإحالته��ا. وبعد الجراحة، 
أعطي مركبات األوكسي توس��ين وراقب العالمات الحيوية كل 
خمس��ة عش��ر دقيقة لمدة س��اعتين؛ ثم أعطي ايرجوميتراين 
0.2–0.5 مل��غ ع��ن طريق العض��ل وراقب الوضع حت��ى الصباح 

التالي. وإذا تدهور وضع المريضة، قم بإحالتها.

عالمات االستقرار والتحسن 
زي��ادة في ضغ��ط الدم؛ يكون ضغ��ط الدم االنقباض��ي أعلى أو   •

مساوٍ ل� 100 ميليمتر زئبقي.
معدل ضربات القلب أقل من 90 ضربة في الدقيقة.   •

تحسن لون البشرة.   •
يزيد نتاج البول ويتجاوز 100 مل في أربع ساعات.  •

المعالجة المستمرة لإلصابة داخل البطن 
استمر في مراقبة مؤشرات الحيوية ونتاج البول والسوائل.  •

وفي حالة الحاجة إلى ترميم جراحي، قم باإلحالة.  •
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الفصل الثالث

ويمكن تصنيف حاالت الندم ضمن فئتين رئيس��يتين: أوالً، بس��بب 
ظ��روف فرضت ق��رار إنهاء حمل أو، ثاني��اً، ندم ما بعد اتخ��اذ القرار. 
وغالب��اً م��ا يُخلط بين الجانبي��ن، من قبل المرض��ى وأيضاً من قبل 
بع��ض مقدم��ي الخدمة أو مرش��دين. وتجدر اإلش��ارة أيضاً إلى أن 

إدراك ما حصل يتغير أو يتفادى مع مرور الزمن.
يمكن للمشكالت النفسية الموجودة مسبقاً أن تزيد الصعوبات 
الت��ي تواج��ه اإلجهاض. ويمك��ن للدين وغيره م��ن العوامل المؤثرة 
الس��لبية إح��داث أو زيادة وصمة العار والش��عور بالذنب. ويس��اعد 
الدعم المقدم من قبل الش��ريك و /أو العائلة في التماثل للشفاء، 
كما يساعد التواصل مع أصدقاء مؤتَمنين في الحد من الصعوبات 
النفس��ية المحتمل��ة. وإذا كان هن��اك عالمات اكتئاب أو مش��اكل 
نفس��انية )عقلية(، فقد يكون م��ن المفيد أو الضروري اإلحالة إلى 
مرش��د، أو طبيب نفس��ي أو طبيب نفس��اني. إن ه��ذه القضايا ال 
تحص��ل كثيراً ويمكن إنقاص عدد حدوثها عن طريق تقديم إرش��اد 

جيد قبل وبعد اإلجهاض. 

ليس هناك دليل، على وجود عواقب سلبية، بعد اإلجهاض الحاصل بدون عقابيل، )مثل 
آث�ار عل�ى الخصوبة وحاالت الحم�ل الالحقة وخطر اإلصابة بس�رطان الثدي وأمراض 
نفس�ية أو نفسانية(. تشعر بعض النس�اء بالندم، ويمكن اعتبار ذلك أمر طبيعي في 

معظم الحاالت، وال يعني ذلك بالضرورة بأن قرار اإلجهاض كان خاطئاً.

مسألة العواقب الطويلة األمد 
بعد اإلجهاض السليم المنفذ 

في الثلث األول من الحمل



الفصل الرابع

المتابعة بعد اإلجهاض

ويجب مناقشة األلم والنزيف والحرارة العالية، بلغة سهلة الفهم. 
لك��ن، هناك حاج��ة إلى توخي الح��ذر مع البيان��ات المكتوبة، التي 
يمك��ن أن تنتهك س��رية اإلجهاض، إذا ُعثر عليها من قبل ش��خص 
ليس من المفترض أن يعلم بش��أن اإلجهاض. ومن ناحية أخرى، في 
حال أُمكن تأمين س��رية اإلجهاض، ال تش��كل األمية عائقاً لتقديم 
معلومات مكتوبة: يمكن للمرأة أن تطلب من شخص أخر أن يقرأها 

لها.
وينبغ��ي أن تملك المريضة وس��يلة للوصول إل��ى عناية طارئة 
ف��ي كل األوق��ات، وأن تعرف أين تذهب على وج��ه الدقة. وينبغي أن 
تحصل المريضات على رسالة )مرة أخرى، السماح بالسرية( تعطي 
معلوم��ات كافية عن اإلجراء وذلك للس��ماح للمزاولين اآلخرين في 

مكان أخر، التعامل مع أي مضاعفات.
وم��ن المهم اقت��راح زيارة المتابعة على جمي��ع المريضات، بعد 
اإلجه��اض، والت��ي تكون ع��ادةً بعد أس��بوعين من اإلج��راء. إن هذه 
الزي��ارة إلزامي��ة بع��د اإلجهاض الطب��ي، للتحقق م��ن إبعاد جميع 
بقايا الحمل. تعطي هذه الزيارة، بعد اإلجهاض الجراحي أو الطبي، 
فرص��ة أخرى لتناول مس��ألة منع الحمل، و للتحق��ق من أن الرحم 
ف��ارغ، ولضمان عدم وجود مضاعفات، ولطمأنة المرأة، إذا لزم األمر، 

بشأن اآلثار الجانبية والعواقب وإلظهار التعاطف معها.
ويجب أن يناقش أيضاً أين ومتى س��تجري زيارة المتابعة لوسائل 

منع الحمل، إذا كان ذلك مناسباً.
إذا أُكد اإلجهاض التام في يوم إجرائه، ولم يكن هناك من سبب 
لرؤي��ة الم��رأة من أجل متابعة وس��ائل منع الحم��ل أو غير ذلك من 
الخدمات، مث��ل إصابات بأمراض تنتقل بطري��ق الجنس أو تدخالت 
لقضايا الجنس��ين عندها تصبح زيارة ما بع��د اإلجهاض اختيارية. 
ومع ذلك، ينبغي أن تُقترح الزيارة دائماً، حتى لو كانت فقط من أجل 

الطمأنينة وإظهار التعاطف مع المريضة.

ينبغ�ي أن تس�تلم المرأة، بعد اإلجهاض، بيان ش�فهي وخطي ع�ن األعراض التي قد 
تعان�ي منه�ا وقائم�ة من تلك األع�راض التي من ش�أنها جعل االستش�ارة الطبية 

العاجلة،ضرورية. 
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الفصل الخامس

منظمة الصحة العالمية )2004( معايير األهلية الطبية الستخدام وسائل منع الحمل.  17 
www.who.int/reproductive-health/publications/mec/mec.pdf

إن أوق��ات الضغط الش��ديد أو القلق، أو إبّان التدخ��الت الطبية، أو 
أوقات الش��عور باأللم، ليس��ت لحظات مثالية لمناقش��ة مسألة 
من��ع الحمل، ولكن مع ذلك ينبغي أن تُقال بضع كلمات لتش��جيع 
اس��تخدام وسائل منع الحمل في المستقبل. ومع ذلك، فإن الفترة 
التي تلي اإلجهاض، تقدم فرصة طيبة الستكشاف حاجات تنظيم 
األسرة. ويجب تناول مسألة منع الحمل دائماً: إنها مسؤولية مقدم 
الخدمة أن يعطي المعلومات ويقدم النصح ويناقش ويوفر ويصف 

أو يُدرج الطريقة المختارة ويرتب للمتابعة.
أعط أو ِصف وس��ائل منع الحمل الطارئ واش��رح بأنها ليس��ت 
وسيلة ُمجهِضة ولكنها تتدخل عملية اإلباضة. إذا لم يُبدأ بوسائل 
من��ع الحم��ل، ح��دد موعداً للب��دء بها )ف��ي حال كان��ت مطلوبة(، 
وأعطي واقيات جنسية. أكد على الحاجة إلى استعمال وسائل منع 

الحمل بمجرد استئناف النشاط الجنسي.
قم بإحالة المريضة عند االقتضاء مع أن تقديم خدمة متكاملة 

هو األفضل.
اضمن بأن تفهم المرأة ما يلي:

تس��تطيع أن تصبح حامالً مرة أخرى قبل ب��دء الدورة الحيضية   •
التالية: قد تس��تأنف الخصوبة في غضون أس��بوعين و 75 في 
المائة من النس��اء س��تحدث عندهن اإلباضة في غضون ستة 

أسابيع.
كيفية وجوب البدء الس��ريع، بوسائل منع الحمل )فور استئناف   •

النشاط الجنسي على أي حال(.
هناك وسائل آمنة لمنع أو تأخير الحمل.  •

أين يمكن أن تحصل على موانع حمل.  •

قيّم سوء االس��تعمال المحتمل لوسائل منع الحمل قبل الحمل. 
لماذا فش��لت وس��ائل منع الحمل؟ أعرض إجراء محادثة مع شريك 

المرأة.
ويمك��ن اس��تخدام جمي��ع الوس��ائل )بم��ا فيها اللول��ب( بعد 
اإلجه��اض فوراً م��ع أخذ توصيات منظمة الصح��ة العالمية17 في 

االعتبار.
إذا كان هن��اك التهاب، فإنه يجب تأجي��ل التعقيم وإدخال لولب   •

داخل الرحم، حتى الشفاء التام.
إن إذية الجهاز التناسلي يمكن أن يجعل من اللولب داخل الرحم   •

والتعقيم ومبيدات النطاف والحجاب وقبعة عنق الرحم وسائل 
غير مالئمة.

الب��دء بط��رق إدراك فت��رات الخصوبة )وتس��مى أيضاً أس��اليب   •
االمتن��اع الدورية( وتعني مراقب��ة على األقل 2–3 دورات نظامية 

ويجب أال تستخدم قبل عودة نموذج الدورة الحيضية نظامية.
في حاالت فقر الدم الشديد تمنع طرق منع الحمل التي يمكن   •

أن تسبب فقدان دم. 
ينبغي أال ينفذ اإلعقام في حال اتخاذ القرار بسرعة.  •

وينبغي توعية جميع النساء بشأن الواقيات الجنسية، والحاجة   •
لحماية أنفسهم من إصابات بأمراض تنتقل بطريق الجنس.

ضمان ظروف مالئمة لالس��تخدام المستمر للوسيلة المختارة   •
)على سبيل المثال إمكانية إعادة الُحَقن، وإعادة التزويد بحبوب 

منع الحمل باإلضافة إلى أن تكون التكاليف متيسرة(.
ويجب مناقش��ة وس��ائل منع الحمل الطارئ وجعلها متاحة )أو   •

إعطائها سلفاً، كلما كان ذلك ممكناً(.

تحت��اج المريضة إل��ى معلومات ع��ن جميع الط��رق المهتمة بها 
وخصوصاً عن الطريقة التي تختارها والمزايا و العيوب واالستخدام 
الصحيح واآلثار الجانبية والمخاطر والمكان الذي تقصده في حال 
ظهور مش��اكل. وتملك وس��ائل من��ع الحمل الطويل��ة األمد مثل 
اللول��ب ضمن الرحم أو الغرس��ات الهرمونية تح��ت الجلد، أفضل 
معدالت استمرار، وقد تُفضل لهذا السبب. ويمكن للُحقن أيضاً أن 

تكون خيار جيد لالستعمال على المدى األطول.
ويوصى بتقديم منشورات عن وسائل منع الحمل.

و يُعتب��ر إعط��اء وصفة لوس��يلة منع حمل ال تس��تطيع المرأة 
شرائها، تعامل سيء.

إذا كانت المرأة تريد أن تصبح حامال في وقت قريب بعد إجهاض 
غير مترافق بمضاعفات، فليس ثمة سبب لمنعها

يجب توفير وس�ائل منع الحمل بعد اإلجهاض بشكل روتيني باعتبارها عنصر أساسي 
من رعاية اإلجهاض الش�املة. إن مس�ألة منع الحمل ينبغي مناقش�تها خالل جميع 
الزيارات )قبل اإلجهاض، وخالل فترة النقاهة بعد اإلجهاض، وفي جميع زيارات المتابعة(، 

حتى لو كانت الظروف ال تسمح إال ببضع كلمات.

منع الحمل بعد اإلجهاض
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الفصل السادس

وه��ذا يعن��ي أنه ف��ي عي��ادة لإلجهاض، س��تأتي نس��بة كبيرة من 
المريض��ات لتكرار حاالت اإلجه��اض. إن المرأة التي قامت بإجهاض 
س��ابق، ال تكون مرشحة لمواجهة حمل أخر غير مرغوب به، بنسبة 
أقل من امرأة لم يس��بق لها اإلجهاض. إن االحتماالت هي نفس��ها 
تقريباً، أو حتى تكون أعلى بشكل طفيف عند امرأة قامت بإجهاض 
س��ابق وواجهت على نح��وٍ مثبت صعوبات في منع الحمل، س��واء 

بسبب استخدامها لوسائله أو بسبب عدم استخدامها لها. 
في البلدان التي يكون فيها اس��تخدام الوس��ائل الحديثة لمنع 

الحمل ضئيالً، يصبح احتمال خطر تكرار حاالت اإلجهاض أعلى.
وقد يلوم مقدمي الخدمة، بش��كٍل خاط��ئ، المرأة التي تطلب 
تكرار اإلجه��اض، أو يصموها بالعار. من الضروري، أال يصم مقدمي 
الخدمة أي امرأة طالبة لإلجهاض بالعار. هذا ليس فقط بخصوص 
تقديمن��ا لرعاي��ة ممت��ازة ودع��م قيمنا األساس��ية، ولكن��ه أيضاً 
بخصوص مناصرة الحقوق األساس��ية للمريضات الختيار، الكرامة 

واالحترام.

إن احتمال حدوث حالة إجهاض على امتداد الحياة اإلنجابية للمرأة هو بمعدل 20–30 في 
المائة. بناء على الرقم المرتفع 30 في المائة يكون االحتمال الرياضي المحض لحدوث 

حالتي إجهاض 9 في المائة، واحتمال حدوث ثالث حاالت إجهاض 2.7 في المائة.

مسألة تكرار اإلجهاض
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المعدات واألدوات واللوازم 
والعقاقير والمعالجات الدوائية

الوقاية من العدوى 
ويلزم ما يلي:

قفازات معقمة )صغيرة، متوسطة، كبيرة(   •
منظفات   •
الصابون   •

glutaraldehyde الكلور أو غالترألدهيد  •
حاويات كبيرة للمواد المذكورة أعاله  •
مواد تعقيم أو تطهير لدرجة عالية.  •

محلول مطهر قائم على الماء، لتنظيف الفرج والمهبل.  •
وعاء صغير للمحلول المطهر.   •

ماسحات قطنية أو اسفنجات من الشاش.  •

الرشف باستخدام الممص اليدوي أو 
الكهربائي
ويلزم ما يلي: 

محاقن )5، 10، 20 مل(   •
إبر جراحية:   •

- قياس 22 فقرية لمنطقة عنق الرحم
- قياس 21 إلعطاء العقاقير 

منظار طبي   •
مشبك جراحي  •

ملقط جراحي يحمل بنهايته إسفنج أو حلقة  •
موسعات )بأحجام مختلفة: 4–14 مم(   •

ممص )ممص يدوي أو مضخة كهربائية + أنبوب(  •
إبر طبية مرنة )أحجامها 6–12 أو 14( باإلضافة الى محوالت، إذا   •

لزم األمر.
سيليكون لتشحيم المحاقن، إذا لزم األمر   •

معالجات دوائية:   •
- مسكنات )مثل اس��يتامينوفين acetaminophen، ايبوبروفين 

 )pethidine بثيدين ،ibuprofen

- ليدوكائين lidocaine أو ماشابه: 0.5، 1 أو 2 في المائة من دون 
epinephrine بينيفرين

oxytocin 10 وحدات دولية من أوكسيتوسين -
- ايرجوميترين ergometrine 0.2 ملغ

أداة شد )أو شاش(   •
طبق زجاجي شفاف لمعاينة النسج المستبقاة من الرحم  •

جميع وسائل منع الحمل )بما فيها وسائل منع الحمل الطارئ(   •
المستخدمة محلياً.

التوسيع والتجريف
يلزم ما يلي: 

قفازات معقمة )صغيرة، متوسطة، كبيرة(   •
الوقاية من االلتهاب: انظر إلى ما ُكتب على اليسار   •

مناظي��ر طبية من أحجام متنوعة )ويفض��ل حجم Collin على   •
)valve)s( أو ،Sims، Cusco، Graves أحجام
إسفنجة )حلقة( متعلقة بملقط طبي  •

ملقط مشبك جراحي   •
volsellum )ملقط بخطافات على شكل مخلب(  •

مجموعة من موسعات بأحجام متنوعة   •
مجموعة من ثالثة مجارف بأقطار مختلفة  •

شاش، كمادات   •
مضادات حيوية.  •

اإلجهاض الطبي )المفتعل بتأثير عقاقير(
ويلزم ما يلي: 

 methotrexate mifepristone أو ميثوتريكسيت  مايفيبرس��تون   •
و ميزوبروستول misoprostol،أو ميزوبروستول فقط

مضادات حيوية: ميترونيدازول metronidazole، دوكسيسيسلين   •
 doxycycline

)=اس��يتامينوفين   paracetamol باراس��يتامول  مس��كنات:   •
codeine كودين ،ibuprofen ايبوبروفين )acetaminophen

مقبض��ات لعض��الت الرح��م: ايرجوميتري��ن ergometrine الذي   •
يعطى بالحقن؛ أوكسيتوسين oxytocin الذي يعطى بالحقن

حبوب حديد  •

إن المياه الجارية ومرافق المراحيض النظيفة والتقنيات المناسبة للوقاية من العدوى 
والتخل�ص المعقول من م�واد الحمل )وفق�اً للمبادئ التوجيهي�ة المحلية و رغبات 

المريضات( هي أمور أساسية. 



عقاقير غرفة الطوارئ، اللوازم والملصقات
ويلزم ما يلي: 

مقياس ضغط الدم وسماعة الطبيب ومقياس الحرارة ومصباح   •
جيب 

قفازات ومحاقن وإبر طبية  •
مجموعة تشريب داخل الوريد، سوائل وريدية )لكتات الصوديوم،   •

جلوكوز، محلول ملحي(
حقيبة الطوارئ بمعدات إنعاش و أكسجين  •

مناظير مهبلية   •
ملوق��ات للم��واد المخاطي��ة / قيح المفرزة م��ن المهبل/عنق   •

الرحم
ثالجة   •
ِمَحم.  •

مض��ادات حيوي��ة ومس��كنات، ديازيب��ام diazepam، ايبينيفرين   •
epinephrine )أدرينالين( 1:1,000 1 ملغ /مل

ملصق للبروتوكوالت الطارئة، للعرض على الحائط )وبهذا يعلم   •
كل الكادر ما عليهم فعله(
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تدمج هذه الوثيقة البروتوكوالت والمبادئ 
التوجيهية والمعايير في إطار واسع لضمان عدم 

إغفال أي جانب من جوانب الرعاية وذلك عند 
تقديم رعاية شاملة تتعلق باإلجهاض المنفذ في 

الثلث األول من الحمل
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المرفق 1 

 استخدام الموجات فوق 
 الصوتية قبل اإلجهاض 
و االختبارات المخبرية 

الموجات فوق الصوتية
وهذه ليس��ت مطلوبة بش��كل روتيني. يكون اس��تخدمها وفقاً للبروتوكوالت المحلية. وال ينبغي أن يكون استخدام األمواج فوق الصوتية 
شرطاً مسبقاً لإلجهاض. ممكن أن تكون األمواج فوق الصوتية مفيدة )ولكنها ليست حساسة أو دقيقة بنسبة 100 في المائة( لتأكيد 
م��دة الحم��ل، وفي كش��ف وجود حمل خارج الرحم، أو بيان الحمل العنقودي )يبدو مظهره على الشاش��ة كمظه��ر »العاصفة الثلجية«(. 
وإذا أوحيَّ بضرورة الموجات الفوق صوتية )ليس بش��كل روتيني(، يفضل اس��تخدام مسبار مهبلي على المسبار البطني. ابحث عن الكيس 
الحملي، الكيس المحي، والقطب الجنيني ووجود نشاط قلبي. إذا كان القطب الجنيني مرئياً، استخدم قياسه لتقدير مدة الحمل ألنها 
أكثر دقة من قياس الكيس الحملي. إن عدم وجود كيس داخل الرحم، يمكن أن يشير إلى أن وقت الحمل داخل الرحم مبكر، أو إلى حمل خارج 
الرحم أو حمل غير طبيعي داخل الرحم. وإذا لم تتم مش��اهدة كيس داخل الرحم )باس��تخدام المس��بار المهبلي( وكان تركيز بيتا-هرمون 
موجهة القند المشيمية البشري ß-hCG للمصل أكبر من 2000 ميلي وحدة دولية / مل، يجب اعتبار أنه حمل خارج الرحم. وتنطبق نفس 
النتيجة إذا كان تركيز بيتا-هرمون موجهة القند المش��يمية البش��ري ß-hCG أكبر من 3600 وقد تم اس��تخدام مس��بار بطني. وفي هذه 

الحاالت، ينبغي إجراء تقييم و / أو عالج إضافيان.

االختبارات المخبرية
ينبغي أن ال تكون االختبارات المخبرية شرط مسبق إلجراء اإلجهاض. ليس هناك اختبارات ضرورية.

إن اختبار الحمل غير مطلوب بشكل روتيني؛ إال إذا كان الحمل غير مؤكداً.  •
الهيموغلوبين / هيماتوكريت في حال كان يشتبه بوجود فقر دم.  •

إن اختب��ار تحدي��د فصيلة الدم وعامل الريزس،حيثما يكون ذلك متوفراً، مفيداً إذا كان هناك احتمال إجراء نقل دم. ويكون مطلوب حتماً،   •
إذا كانت المادة المانعة لتكوين أجس��ام مضادة متوفرة ويتم إعطاؤها )هذا أفضل تنفيذ( إلى النس��اء ذوات عامل الريزس السلبي )في 

غضون 48–72 ساعة على اإلجهاض؛ وال داعي لها قبل ستة أسابيع على الحمل(.
اختب��ار في��روس نقص المناعة البش��ري، وغيره من اختبارات اإلصابة بأم��راض تنتقل بطريق الجنس أو يمكن اقت��راح اختبارات متعلقة   •

بمشاكل صحة فردية محددة وقد يكون ذلك ضرورياً.
يج��ب أن ينُف��ذ اس��تنبات بكتيري لعنق الرحم وفقاً للبروتوكوالت المحلية، أو في حال وج��ود عالمات التهاب في منطقة عنق الرحم أو   •

المهبل.
إن الكشف عن سرطان عنق الرحم يمكن اجراؤه في حال وجود تسهيالت.  •



نزيف مهبلي 
شديد

• نزيف مهبلي 
أحمر صاٍف،غزير 
مع وجود أو عدم 

وجود خثرات، فوط 
مشربة بالدم، 
أو مناشف أو 

مالبس.
• شحوب

انظر الرسم البياني 
الثالث

االلتهاب 
واإلنتان

• نوبات قشعريرة، 
حمى، تعرق

• إفرازات مهبلية 
ذات رائحة كريهة
• تدخل مسبق في 

الحمل
• ألم بطني

• وجود لولب داخل 
الرحم ؟

• نزيف مديد
• أعراض تشبه 

أعراض األنفلونزا
انظر الرسم البياني 

الخامس

اذية داخل 
البطن

ألم بطني، مغص  •
بطن منتفخ  •

تناقص أصوات   •
الحركات الحوية 

لالمعاء
بطن قاٍس، وموتر،   •

و ايالم مرتد
غثيان، تقيؤ  •
ألم كتفي  •

حمى  •
انظر الرسم البياني 

الرابع

الصدمة
األعراض المبكرة

النبض < 110 نبضات في   •
الدقيقة

الضغط الدموي االنقباضي > 90   •
مليمتر زئبقي 

شحوب وتعرق في الجلد  •
التنفس < 30 حركة تنفس   • 

في الدقيقة
تيقظ  •

قلق  •
رئتان صافيتان  •

هيماتوكريت أكثر أو مساوٍ   • 
ل� 26 في المائة

النتاج البولي أكثر أو مساوٍ   • 
ل� 30 مل في الساعة
انظر الرسم البياني الثاني

األعراض المتأخرة
نبض ضعيف،   • 

ً وسريع جدا
الضغط الدموي   • 

ً منخفض جدا
شحوب وجلد بارد  •

تنفس   • 
سريع

فقدان الوعي  •
تخليط ذهني  •

وذمة رئوية  •
هيماتوكريت أقل من 26 في   •

المائة
النتاج البولي أقل من 30 مل في   •

الساعة

التقييم السريري الكامل
استعراض التاريخ:  انقطاع الطمث / آخر دورة حيضية، مدة وكمية النزيف، مدة وشدة المغص، ألم بطني، ألم كتفي، حساسية تجاه 

العقاقير

الفحص الجسدي:  عالمات الحيوية، القلب، الرئتين، البطن، األطراف وجود داللة على وجود مشكلة في جهاز من أجهزة الجسم )صدمة، 
إنتان(

الفحص الحوضي:  حجم الرحم، طور اإلجهاض، موقع الرحم.

أزل أي نواتج حمل من فتحة عنق الرحم.  غير ذلك: 
قرر حالة الريزس إذا كان ممكناً  

إذا كان هناك عالمات الصدمة
يطلب تصرف فوري

)انظر الصفحة 21 والجدول 7(

العرض
في حال حضرت امرأة قد قامت بإجهاض 

أو امرأة في سن اإلنجاب ربما كانت 
حامل مسبقاً، و ظهر ما يلي:

نزيف مهبلي غزير  •
مغص أو ألم في أسفل البطن  •

حمى  •
عالمات الصدمة  •

الرسم البياني األول: التقييم األولي

المرفق 2 

 اإلدارة السريرية 
لمضاعفات اإلجهاض

35 المرفق 2 اإلدارة السريرية لمضاعفات اإلجهاض   

خطوة مبدئية
قم بتقييم وجود صدمة:

نبض سريع وضعيف  •
شحوب وتعرق  •
تنفس سريع  •

قلق، تخليط ذهني أو فقدان وعي  •
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الصدمة
األعراض المبكرة

النبض < 110 نبضات   •
في الدقيقة

الضغط الدموي   •
االنقباضي > 90 

مليمتر زئبقي 
شحوب وتعرق في   •

الجلد
التنفس < 30 حركة   •

 تنفس 
في الدقيقة

تيقظ  •
قلق  •

رئتان صافيتان  •
هيماتوكريت أكثر   •

أو مساوٍ ل� 26 في 
المائة

النتاج البولي أكثر أو   •
مساوٍ ل� 30 مل في 

الساعة

األعراض المتأخرة
نبض ضعيف،   • 

ً وسريع جدا
الضغط الدموي   • 

ً منخفض جدا
شحوب وجلد بارد  •

تنفس سريع  •
فقدان الوعي  •
تخليط ذهني  •

وذمة رئوية  •
هيماتوكريت أقل من   •

26 في المائة

النتاج البولي أقل من   •
30 مل في الساعة

WHO/FHE/MSM/94.1 :مرجع

إذا لم يستقر الوضع
 قم باإلحالة إلى مشفى ثانوي أو من 

الدرجة الثالثة

إذا استقر الوضع
• عدل المواد المعطاة من خالل 

الوريد واألكسجين
• أكمل التقييم السريري

• تابع عالج السبب )األسباب( 
الكامنة وراء الصدمة

• إفراغ الرحم

قّيم الوضع بعد ساعتين
عالمات االستقرار

• ارتفاع الضغط الدموي االنقباضي، أكثر أو 
مساوٍ ل� 100 مليمتر زئبقي

• معدل ضربات القلب > 90 ضربة في الدقيقة
• وعي، انخفاض في االنشداه / القلق

• تحسن في لون الجلد
• معدل التنفس أقل أو مساوٍ لـ 30 عملية 

تنفس في الدقيقة
• النتاج البولي < 100 مل في أربع ساعات

إذا لم يستقر الوضع
• تابع مراقبة األوكسجين والسوائل الوريدية
• أعد تقييم الحاجة إلى المضادات الحيوية

• عالج السبب )األسباب( الكامنة وراء 
الصدمة

إذا استقر الوضع
أوقف األوكسجين بالتدريج. إذا   •

سبب ذلك تدهور، أرجع األوكسجين 
إلى 6–8 ليتر في الدقيقة.

• التقييم السريري
• إفراغ الرحم

قّيم االستجابة للسوائل بعد 20–30 دقيقة
عالمات االستقرار

زيادة ضغط الدم االنقباضي، أكثر أو مساوٍ ل-100 مليمتر زئبقي  •
معدل ضربات القلب > 90 ضربة في الدقيقة  •
وعي, تدني مستوى التخليط الذهني / القلق  •

تحسن في لون الجلد  •
معدل التنفس أقل أو مساوٍ ل� 30 عملية تنفس في الدقيقة  •

نتاج البول أكثر من 100 مل في األربع ساعات  •

العالج األولي
تأكد من أن منفذ الهواء مفتوحاً.  •

افحص العالمات الحيوية )النبض، ضغط الدم، التنفس(  •
اضمن فتح وريد محلول رينجر اللبني أو محلول متساوي التوتر بسعة ليتر واحد طوال   •

15–20 دقيقة )إبرة جراحية قياس 16–18(. قد يتطلب استقرار وضع المريضة التي في 
حالة صدمة 1-3 ليتر.

أدر جسم ورأس المريضة إلى الجنب وارفع ساقي المريضة )لكن، إذا سبب هذا صعوبة   •
في التنفس، أخفض الساقين وارفع رأس المريضة(

التعِط سوائل عن طريق الفم  •
أعطي أوكسجين 6–8 ليتر في الدقيقة )إذا كان متوفرا(  •

أبعد أي نواتج حمل مرئية من فتحة عنق الرحم  •
إجراء نقل الدم: في حال كان الهيموغلوبين أقل من 5 غ/دل أو الهيماتوكريت أقل من 15   •

في المائة
راقب كمية السوائل / الدم المعطاة - استخدم رسم بياني  •

راقب نتاج البول - اللون والكمية  •
أعط مضادات الحيوية في الوريد - في حالة االلتهاب  •

ال تقم بمعالجة دوائية عن طريق الفم  •
إن العمل المخبري مفيد، لكن ينبغي أال يسبب أي تأخير في العالج. أطلب اختبار   •

الهيموغلوبين، والهيماتوكريت وزمرة الدم و الريزس قبل إجراء نقل الدم )النوع واختبار 
تصالب الزمر( وعدد الصفيحات و، إذا كان متوفرا،شوارد الدم، ودرجة الحموضة، البولة و / 

أو الكرياتينين.

الرسم البياني الثاني: الصدمة



إفراغ الرحم
في حال كان العمر الحملي أقل أو مساوٍ ل� 14 أسبوع، 

استخدم الممص اليدوي أو التوسيع والتجريف
في حال كان العمر الحملي يزيد على 14 أسبوع، 

استخدم ميزوبروستول أو التوسيع والتجريف

تعتمد إدارة الوضع على ما إذا   •
كانت عملية إفراغ الرحم تامة 

أو ال. إذا لم تكن تامة، أفرغ 
الرحم

استمر بإعطاء السوائل الوريدية  •

استمر بمراقبة األوكسجين،   •
والسوائل الوريدية

حدد حجم الرحم عند   •
العرض

أعطي مسكنات ألم عن   •
طريق الوريد أو العضل
رمم التهتك الموجود  •

مطلوب تقييم فوري  •
قد توجد إشارة إلى   •

إجراء عملية فتح بطن 
طارئة

انظر الرسم البياني الثالث

العالج األولي
تأكد من أن منفذ الهواء مفتوحاً.  •

افحص العالمات الحيوية )النبض وضغط الدم والتنفس(.  •
اضمن وجود منفذ وريدي  •

أبقي المريضة دافئة  •
ارفع ساقي المريضة  •

سيطر على النزيف )إذا كان ممكناً، باستخدام مركبات األوكسيتوسيك   •
وسدادات قطنية مع تدليك الرحم، قم بإفراغ الرحم بالممص، قم بالخياطة 

أو الضغط الداخلي / الخارجي باستخدام كلتا اليدين(
أوكسجين 6–8 ليتر في الدقيقة )إذا كان ممكناً(  •

أعطي محلول رينجر اللبني في الوريد أو محلول متساوي التوتر بسعة ليتر   •
واحد طوال 15–20 دقيقة )إبرة جراحية قياس 16–18(. قد يتطلب استقرار 

وضع المريضة التي فقدت الكثير من الدم، -1 3 ليتر.
ال تعطي سوائل عن طريق الفم.  •

إجراء نقل دم في حال كان الهيموغلوبين أقل من 5 غ/ دل أو الهيماتوكريت   •
أقل من 15 في المائة

راقب كمية السوائل /الدم المعطاة - استخدم رسم بياني  •
راقب النتاج البولي: يشير اللون الغامق للبول على انخفاض إنتاجه.  •

وتكون زيادة البول عالمة جيدة.
إذا كان هناك التهاب، أعطي مضادات حيوية عن طريق الوريد أو العضل  •

ال يجوز إعطاء معالجة دوائية عن طريق الفم  •
إذا كان هناك حاجة، أعطي الذيفان المعطل للكزاز و ترياق الكزاز  •

إن العمل المخبري مفيد، لكن ينبغي أال يسبب أي تأخير في العالج. أطلب   •
اختبار الهيموغلوبين، والهيماتوكريت، وزمرة الدم و الريزس قبل إجراء نقل 

الدم )النوع واختبار تصالب الزمر( وعدد الصفيحات و، إذا كان متوفرا،شوارد 
الدم، ودرجة الحموضة، البولة و / أو الكرياتينين. إن هبوطاً في مستويات 
الهيموغلوبين و الهيماتوكريت ممكن أن يتأخر 6–8 ساعات بعد الفقدان 

الفعلي للدم.

في حال عدم 
وجود تسهيالت 
عن طريق الوريد:

السيطرة على األلم  •
قم بإفراغ الرحم  •

قم بتدليك الرحم  •
استعد لإلحالة  •

عالمات االستقرار
ضغط الدم االنقباضي   •
أكبر أو مساوٍ ل� 100 

مليمتر زئبقي
معدل ضربات القلب   •
أقل من 90 ضربة في 

الدقيقة
تحسن في لون الجلد  •

النتاج البولي أكثر   •
من 100 مل في األربع 

ساعات

العرض
دم أحمر صاٍف،غزير من   •

المهبل، مع أو بدون 
خثرات

فوط مشربة بالدم، أو   •
مناشف أو مالبس 

شحوب  •
دوار  •

إغماء  •
انخفاض ضغط الدم  •

الرسم البياني الثالث: النزيف المهبلي الشديد
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داللة على إنثقاب الرحم
امتداد األداة إلى ما وراء الرحم  •
وجود دهن أو قطع من األمعاء   •

في العينة

اإلجهاض غير التام
عنق الرحم مفتوح  •

إذا كان حجم الرحم أصغر   •
أو مساوٍ لتواريخ أخر دورة 

حيضية

تهتك واضح في عنق 
الرحم أو المهبل

االشتباه في اذية 
داخل البطن

بطن قاٍس، ألم   •
بطني حاد
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عالمات الصدمة
الباكرة

النبض < 110 نبضات في الدقيقة  •
الضغط الدموي االنقباضي > 90 ميليمتر زئبقي   •

شحوب وجلد متعرق  •
التنفس < 30 عملية تنفس في الدقيقة  •

تيقظ  •
قلق  •

رئتان صافيتان  •
الهيموتوكريت أكثر أو مساوٍ لـ 26 في المائة  •

النتاج البولي أكثر أو مساوٍ لـ 30 مل في   •
الساعة

انظر الرسم البياني الثاني

األعراض المتأخرة
نبض ضعيف، وسريع جداً   •

ً الضغط الدموي منخفض جدا  •
شحوب وجلد بارد  •

تنفس سريع  •
فقدان وعي  •

تخليط ذهني  •
وذمة رئوية  •

الهيماتوكريت > 26 في المائة  •
النتاج البولي > 30 مل في الساعة  •

ال

ال

نعم

نعم

نعم النعم ال

يمكن إخراج المريضة من المشفى

نزيف دموي  •
حمى  •

ألم شديد  •
عالمات الصدمة  •

راقب لمدة 24 ساعة  •
أعطي ايرجوميتراين بتركيز   •

0.2 ملغ عن طريق العضل

محلول رينجر اللبني أو محلول   •
متساوي التوتر بسعة ليتر واحد 
طوال 15–20 دقيقة )إبرة جراحية 

قياس 16–18(.
مضادات حيوية عن طريق الوريد   •

أو العضل

هل الرحم فارغ؟
تحقق باستخدام المجرفة 

الطبية بلطف

قم باإلحالة إلى رعاية صحية 
من الدرجة الثالثة أو مستشفى، 
يفضل إلى وحدة التوليد وأمراض 

النساء

إدارة الصدمة
انظر الرسم البياني الثاني

اذية بطنية مشتبه أو مؤكد وجودها، 
مكتشفة بعد اإلجهاض

االنثقاب المشتبه أو المؤكد وجوده في الرحم أو في 
عنق الرحم، اثناء استخدام الممص الكهربائي أو 

الممص اليدوي أو التوسيع والتجريف، أو قياس عمق 
تجويف الرحم بالمسبار )وال يُنصح بهذا اإلجراء(

الرسم البياني الرابع: أذية داخل البطن



في حال وجود عالمات 
تخثر داخل األوعية 

الدموية المنتشر
الدم ال يتخثر  •

نزيف من تهتكات في   •
جدران االوردة الخ
قم بإفراغ الرحم  •

قم بإجراء نقل دم  •
قم باإلحالة إلى   • 

مركز رعاية من الدرجة 
الثالثة
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في حالة تطور 
عالمات الصدمة
• هبوط في ضغط 

الدم
• نبض ضعيف، وسريع

• تنفس سريع
• شحوب

يُطلب انتباه فوري
انظر الرسم البياني 

الثاني

عالمات االذية داخل البطن
تظهر األشعة السينية وجود   •

هواء في البطن، بطن قاٍس، 
ايالم مرتد

استمر بإعطاء األكسجين   •
والمضادات الحيوية و السوائل 

الوريدية
عملية فتح بطن طارئة، أو قم   •

باإلحالة فوراً إلى مركز رعاية 
من الدرجة الثالثة

انظر الرسم البياني الرابع

عالمات غنغرينا غازية 
أو كزاز

غنغرينا غازية: تُظهر   •
األشعة السينية وجود غاز 

في الحوض
كزاز: انقباض عضلي مؤلم،   •
تشنجات معممة، اختالجات

بعد الجهود المبذولة   •
لتحقيق االستقرار األولي 
+ مضادات حيوية ومسكن 

في حالة الكزاز

إذا استقر 
وضع 

المريضة
تابع إعطاء   •
المضادات 

الحيوية 
والسوائل عن 

طريق الوريد
أفرغ الرحم  •
راقب لمدة   •

48 ساعة

العالج األولي
ً تأكد من أن منفذ الهواء مفتوحا  •

راقب عالمات الحيوية )النبض، ضغط الدم، التنفس(  •
اضمن وجود مجرى وريدي: محلول رينجر اللبني أو محلول متساوي التوتر بسعة ليتر واحد طوال   •

15–20 دقيقة )إبرة جراحية قياس 16–18(. قد يتطلب استقرار وضع المريضة الكائنة في حالة صدمة، 
1–3 ليتر.

أدر جسم ورأس المريضة إلى الجنب، ارفع ساقي المريضة )لكن، إذا سبب هذا صعوبة في التنفس،   •
أخفض الساقين وارفع رأس المريضة(

ال تعِط سوائل عن طريق الفم  •
أعطي أوكسجين 6–8 ليتر في الدقيقة )إذا كان متوفرا(  •

أزل أي نواتج مرئية للحمل من فتحة عنق الرحم  •
إجراء نقل الدم: في حال كان الهيموغلوبين أقل من 5 غ/دل أو الهيماتوكريت أقل من 15 في المائة  •
راقب كمية السوائل / الدم المعطاة - استخدم الرسم البياني. راقب نتاج البول - اللون والكمية  •

أعط المضادات الحيوية في الوريد - في حالة االلتهاب  •
ال تعِط معالجة دوائية عن طريق الفم  •

إجراء أشعة سينية لمنطقة البطن للتحري عن وجود انثقاب في الرحم أو األمعاء  •
إن العمل المخبري مفيد، لكن ينبغي أال يسبب أي تأخير في العالج. إذا فقدت المريضة الكثير من   •

الدم، قيم الهيموغلوبين، والهيماتوكريت وزمرة الدم و الريزس قبل إجراء نقل الدم )النوع واختبار 
تصالب الزمر( وفحص تعداد الدم )صورة الدم الكاملة( لتقييم فقر الدم و االلتهاب وإمكانية التخثر 
داخل األوعية الدموية المنتشر، وعدد الصفيحات الدموية )إذا كان هناك تخثر داخل األوعية الدموية 

المنتشرة، سيكون عدد الصفائح منخفض(. وإذا كان متوفرا، اطلب شوارد الدم، ودرجة الحموضة 
و فحص البولة و / أو الكرياتينين.

العالج األولي
تأكد من أن منفذ الهواء   •

ً مفتوحا
راقب عالمات الحيوية   •
)النبض، ضغط الدم، 

التنفس(
السوائل الوريدية: محلول   •

رينجر اللبني أو محلول 
متساوي التوتر بسعة ليتر 

واحد طوال 15–20 دقيقة 
ال تعطي سوائل عن طريق   •

الفم.
مضادات حيوية )يفضل عن   •

طريق الوريد(
أعط الذيفان المعطل   •

الكزاز و ترياق الكزاز.
مسكنات عن طريق العضل  •

ارتفاع خطر اإلصابة بالصدمة اإلنتانية:
درجة الحرارة أعلى من 38.5 درجة مئوية أو أقل من 36.5 درجة مئوية  •

وجود داللة على اذية داخل البطن )بطن منتفخ، ايالم مرتد(  •
غثيان وتقيؤ  •

ضغط دموي منخفض  •
قلق، تخليط ذهني، شحوب، تنفس سريع، نبض ضعيف  •

فقدان وعي  •

انخفاض خطر اإلصابة بالصدمة اإلنتانية:
حمى معتدلة /خفيفة )درجة الحرارة أقل من 38.5 درجة   •

مئوية وأعلى من 36.5 درجة مئوية(
مؤشرات الحيوية مستقرة   •

عدم وجود دليل على اذية داخل البطن.  •

التقييم األولي لخطر اإلصابة بالصدمة اإلنتانية
مدة الحمل  •

فحص عالمات الحيوية  •
تفقد وجود عالمات التهاب حوضي  •

مواد أجنبية في المهبل  •
قيح في عنق الرحم أو المهبل  •

دليل على وجود التهاب حوضي موضعي  •
رخاوة في األعضاء التابعة للرحم  –

رخاوة في الرحم  –
رخاوة في حركة عنق الرحم  –

رخاوة في أسفل البطن  –
رائحة كريهة ألي دم أو فضالت للجسم أو بول أو براز  –

العرض
نوبات قشعريرة، حمى مرتفعة، تعرق، أعراض تشبه أعراض   •

األنفلونزا
ضغط دموي منخفض بشكل بسيط  •

إفراز مهبلي كريه الرائحة أو مخاطي متقيح   •
ألم بطني أو حوضي، بطن منتفخ  •

ايالم مرتد  •
نقص انطمار الرحم  •

رخاوة في حركة الرحم، وعنق الرحم  •
ألم كتفي  •

نزيف مهبلي مطول  •

الرسم البياني الخامس: العدوى واإلنتان
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الصور بواسطة: االتحاد الدولي لتنظيم األسرة 
/ كلو هول/ إثيوبيا ]الغطاء األمامي[؛ االتحاد 
الدولي لتنظيم األسرة / بيتر كاتون/ الهند 
]صفحة 2[؛ و االتحاد الدولي لتنظيم األسرة / 
جيني ماثيوز / نيبال ]الصفحة 33[. 

إن المكتب المركزي لالتحاد الدولي لتنظيم 
األسرة هو أحد الموقعين على قانون االتفاق 
القائم على نطاق المنظمات األوروبية الغير 
حكومية، بشأن تناقل استخدام الصور 
الفوتوغرافية والصور األخرى وهذا المكتب 
ملتزم بمناصرة مبادئها. إن الصور المستخدمة 
في هذا المنشور ألغراض التوضيح فقط؛ وهي 
ال تنطوي على أي مواقف محددة، أو أنماط 
سلوك أو إجراءات من جانب أي شخص يبدو 
في الصور.
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المملكة المتحدة 
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المتحدة رقم 229476 

نشرت في أيلول 2008 من قبل االتحاد 
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مطبوعة على ورق معاد تكريرها بنسبة 
75 في المائة و خالي من الكلور وهو منتج 

معاد تكريره وموافق عليه من قبل جمعية 
تجار الورق الوطنية.

 التحرير 
www.portfoliopublishing.com

التصميم: هايدي بيكر

يس��عى االتحاد الدولي لتنظيم األسرة لضمان الوصول 
إل��ى خدمات إجهاض س��ليم وقانوني ف��ي جميع أنحاء 
العالم. وتمشياً مع هذه الرؤية، فإن الغرض من المبادئ 
التوجيهي��ة والبروتوكوالت هو دع��م مقدمي الخدمات 
لتقديم خدمات إجه��اض وخدمات متعلقة باإلجهاض 
ذات ج��ودة عالي��ة محورها ه��و المريض. ه��ذه الوثيقة 
قائمة على أس��اس القيم والمب��ادئ المنصوص عليها 
في ميثاق االتحاد الدولي لتنظيم األسرة بشأن الحقوق 
الجنس��ية واإلنجابية؛ واإلجراءات الس��ريرية مبنية على 
إط��ار جودة الرعاية الذي تم تطويره وتطبيقه في جميع 

أوجه تقديم الخدمات في جميع أرجاء االتحاد.
وتدمج هذه الوثيقة البروتوكوالت والمبادئ التوجيهية والمعايير في إطار 
واس��ع لضمان عدم إغفال أي جانب م��ن جوانب الرعاية وذلك عند تقديم 
رعاي��ة ش��املة متعلقة باإلجه��اض المنفذ في الثل��ث األول من الحمل. 
إن الجمه��ور المقصود هو كادر العاملين في خدمات اإلجهاض - س��واء 
كانوا مقدمي خدمات إجهاض بشكٍل مباشر أو مستشارين أو معلمين- 
والذي��ن قد يكونون مهتمين ببعض الجوانب الطبي��ة التي تتناولها هذه 

الوثيقة.

االتحاد الدولي لتنظيم األسرة هو مقدم 

خدمات عالمي و داعية قيادي من أجل 

الصحة و الحقوق الجنسيَة و اإلنجابيَة 

للجميع. نحن حركة من المنظمات 

الوطنية العاملة مع و من أجل المجتمعات 

و األفراد في جميع أنحاء العالم.

حرية االختيار، عالم مليء باإلمكانيات
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