
الدالئل التنبيهية لحدوث إسقاط
قد تشمل الدالئل التنبيهية لحدوث إسقاط واحداً أو أكرث من األمور التالية:

أمل حاد يف أسفل البطن   •

مغص   •

نزف مهبيل   •

إذا اعتقدت أنك يف طور إسقاط حملك فعليك ما ييل:

استشارة مهني صحي كأحد األطباء مثاًل، أو    •

االتصال بـ healthdirect أسرتاليا عىل الرقم -222 022 1800 وهو خط    •

حكومي للمعلومات واملشورات الصحية عىل أساس 24 ساعة يف اليوم

ما الذي نعرفه عن اإلسقاط املبكر
إن اإلسقاط شائع يف مرحلة الحمل املبكرة – فهو يحدث يف حوايل واحدة    •

من كل خمس حاالت حمل مؤكّدة

ميكن أن يؤدي اإلسقاط إىل انهيار الوالَدين    •

إن تجّنب اإلجهاد والعمل واألنشطة اليومية ال مينع حدوث اإلسقاط   •

ال ميكن وقف حدوث اإلسقاط بواسطة التدّخل الطبي، لكن التدّخل فيام    •

يتعلق بحاالت اإلسقاط املتكّررة ميكن أن يفيد

ميكن أن يكون اإلسقاط نتيجة بعض مشاكل النمو لدى الطفل الذي يكون    •

يف طور النمو

يظل بإمكان النساء الاليت يسقطن حملهن إنجاب أطفال أصحاء يف املستقبل    •

اطلبي الدعم من العائلة واألصدقاء ملساعدتك عىل تخطّي هذه املرحلة    •

الصعبة

يتوفر الدعم اإلضايف من املستشارين ووكاالت الدعم. اتصيل بـ    • 

SIDS and Kids NSW عىل الرقم 186 651 1800

األطعمة التي يجب تجّنبها

إن األطعمة امللّوثة بالليسترييا ميكن أن تكون شديدة الخطر عىل الطفل غري 

املولود. والليسترييا هي بكترييا ميكن أن تسبب نوعاً من تسّمم الطعام ُيعرف 

باسم ليسرتيوسيس. تشمل األطعمة التي ُيحتمل أن تكون ملّوثة بالليسترييا 

األجبان الطرّية، واللحم املضغوط البارد، واملأكوالت البحرية النيئة واملدّخنة، 

والسلطات املعدة سلفاً، والبوظة الطرية، واملعاجني املصنوعة من منتجات 

حيوانية )باتيه(.

  مضاعفات الحمل املبكرة – 

لغاية 3 أشهر
ميكن أن تتمّيز الثالثة أشهر األوىل من الحمل بعدم اليقني.

يحدث اإلسقاط يف حوايل واحدة من كل خمس حاالت حمل مؤّكدة. من 

الصعب أحياناً معرفة ما إذا كان اإلسقاط يف طور الحدوث، ذلك أن الكثري من 

النساء يشعرن خالله بأمل شبيه بأمل الدورة الشهرية وأوجاع وتقلصات خالل 

أسابيع الحمل األوىل مع بدء الرحم بالتوّسع. 

 التفكري 
بإنجاب طفل -

التخطيط للحمل ثم الحمل

SH
PN

  080346

مزيد من املعلومات
  healthdirect Australia 1800 022 222 

خط حكومي للمعلومات واملشورات الصحية عىل أساس 24 ساعة يف اليوم 
يصل املرىض مبمرضني مسجلني يستطيعون املساعدة يف التقييم إذا كنت بحاجة 

للرعاية الطبية ويصلهم باملؤسسات املحلية.

 MotherSafe NSW 
 6539 9382 (02) أو 848 647 1800 

خدمة استشارية مجانية للنساء القلقات بشأن تعرضهن للمخدرات أو األدوية أو 

العدوى أو اإلشعاع أو التعرّض للمواد الضارة يف العمل خالل الحمل أو اإلرضاع 

من الثدي. 

  SIDS and Kids NSW 1800 651 186  
 تقدم SIDS and Kids NSW الدعم يف حاالت الحزن لألفراد والعائالت التي 

فقدت طفاًل لها خالل الحمل أوالوالدة أو أول العمر. وهذا يشمل اإلسقاط ووالدة 

 )SIDS( الطفل ميتاً وموته يف الشهر األول من العمر وموت األطفال املفاجئ

 وموت الطفل الذي يعيش لغاية 6 أشهر من العمر.

www.sidsandkids.org

منشورات دائرة صحة نيو ساوث ويلز 

الحمل املبكر – عندما ال تسري األمور عىل ما يرام

والدة طفل 

 ميكن تنزيل هذه املنشورات من  

www.health.nsw.gov.au/pubs
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إن التخطيط للحمل ومن 
ثم الحمل فرتة مثرية مليئة 
باملشاغل للزوجني اللذين 

يتوقعان مولودًا جديدًا. فإىل 
جانب ما لديهام من خطط 

وأحالم للمستقبل، يجب 
عليهام التفكري مبجموعة من 

األمور الغذائية والصحية 
للمساعدة يف إعطاء نفسيهام 

ومولودهام أفضل بداية 
ممكنة.     

التخطيط للحمل – قبل 3 أشهر
هناك العديد من األشياء للتفكري بها قبل الحمل – حتى وإن كان ذلك الحمل الثاين 

أو ما يليه. 

يف الحاالت املثالية، يتعنّي عىل الرجال والنساء قبل حوايل ثالثة أشهر من محاولة 

الحمل زيارة أطبائهم العامني )GP( ورمبا إجراء بعض التغيريات عىل نظامهم الغذايئ 

وأسلوب معيشتهم.  

سيأخذ الطبيب العام يف اعتباره أية قضايا صحية خاصة قد يحتاج األمر للتحّكم 

بها خالل الحمل، وسيقدم املشورة بشأن استكامل التلقيحات الالزمة أو االختبارات 

املوىص بها أو القضايا الوراثية أو التغيريات الالزمة يف أسلوب املعيشة. 

إذا كنتام تستخدمان أدوية بدون وصفات طبية أو مبوجب وصفات طبية أو عالجات 

عشبية، ينبغي االستفسار من الطبيب للتأّكد من أنها مأمونة أثناء محاولتكام الحمل 

وخالل الحمل.  

جتنّبا العدوى – اغسال أيديكما
إن بعض أنواع العدوى ميكن أن ترض منو طفلكام غري املولود، كام ميكن يف بعض 

الحاالت أن تؤدي إىل إسقاطه. لتجّنب العدوى اغسال أيديكام بالصابون واملاء أو 

استخدما سائل الفرك الكحويل. 

اغسال أيديكام:

بعد االتصال بسوائل الجسم كاللعاب أو اإلفرازات األنفية أو الدم أو القيء   •

بعد تغيري الحفاضات أو الذهاب إىل غرفة الحاّمم   •

قبل األكل وقبل تحضري الطعام وبعده  •

بعد العمل يف الحديقة أو ملس الحيوانات  •

كّلام بدت يديك متسختني.  •

النساء:
ابديئ بأخذ الفواليت  •

تأّكدي من مستويات تلقيحك  •

اذهبي إلجراء فحص ألسنانك  •

اذهبي إلجراء اختبار ملسحة عنق الرحم  •

حاويل تخفيض وزنك إذا كنت زائدة الوزن  •

توقفي عن التدخني ورشب الكحول والكافيني واستخدام املخّدرات األخرى   •

أو خّففي منها

تأّكدي من أن األدوية والعالجات العشبية مأمونة الجانب  •

اتبعي نظاماً غذائياً صحياً واستمتعي بالتامرين املنتظمة   •

الرجال:

يستغرق منو الحيوانات املنوية ثالثة أشهر، لذلك فإن الحياة الجيدة يجب أن تبدأ 

قبل فرتة ال بأس بها من محاولة الحمل. وإذا كان يف تاريخ العائلة مشاكل وراثية 

فقد يكون من املفيد استشارة أحد األطباء حول التحّكم بإمكانية حدوثها قبل 

محاولة الحمل. 

توقف عن التدخني ورشب الكحول والكافيني واستخدام املخّدرات األخرى أو   •

خّفف منها – تزيد إمكانية والدة الطفل ناقص الوزن إذا كان أبوه مدّخناً، 

كام تبنّي أن رشب الكحول يخّفض من جودة الحيوانات املنوية.

اتبع نظاماً غذائياً صحياً واستمتع بالتامرين املنتظمة – إذ أن الطعام   •

الجيد والتامرين تساعد عىل إيجاد توازن بني الهورمونات وتحّسن جودة 

الحيوانات املنوية

تأكّد من أن األدوية والعالجات العشبية مأمونة الجانب  •

إذا كانت محاولة احلمل تأخذ وقتاً طويالً - العقم

قد يكون من املستحسن استشارة طبيب إذا مل يحدث الحمل بعد سنة من 

املحاولة. وإذا كانت املرأة تبلغ 35 عاماً أو أكرث فقد يكون من األفضل للزوجني 

طلب املشورة الطبية بعد حوايل ستة أشهر من محاولة الحمل.

عىل النساء الاليت يحملن لكنهن يسقطن حملهن بصورة متكّررة، عادة ثالث مرات 

متتالية، أن يسترشن الطبيب.

املولود عىل الطريق 
إن مشاعر اإلثارة والتشّوش واالضطراب والفرح هي كّلها من االستجابات الطبيعية 

والعادية جداً للحمل. وقد تبدأ املرأة بالشعور باالرتباط مع الطفل منذ مرحلة 

مبكرة جداً، خصوصاً إذا ظهرت عليها أعراض الحمل القوية مبكراً، مثل الغثيان أو 

التقيؤ أو أمل الثديني أو آالم خفيفة يف البطن. 

 مرحلة الحمل املبكرة – 
لغاية 3 أشهر

يف الثلث األول من الحمل، أي الثالثة أشهر األوىل، يكون الطفل يف مرحلة من 

النمو الفائق. واّتباع أسلوب معيشة صحي واملحافظة عىل وزن صحي ميكن أن 

يحدا من إمكانية حدوث مضاعفات خالل الحمل. كام أن ذلك ميكن أن يساعد 

الطفل عىل النمو ويسّهل قدرة جسم املرأة عىل مواجهة التغيريات العديدة التي 

تحدث فيه. 

من املفيد إجراء تغيريات صحية يف أسلوب معيشتك، حتى يف هذه املرحلة، إذا 

مل تكوين قد قمِت بذلك فعاًل بعد. 

تحديث إىل طبيبك العام أو اختصايص القبالة فيام يتعلق بأية مسائل صحية   •

أو فحوص قد تكونني بحاجة لها

قّرري من سيكون مسؤوالً عن رعاية حملك وسّجيل نفسك يف املستشفى  •

تناويل كميات وفرية من الفواكه والخرضاوات الطازجة  •

أقلعي عن التدخني وتجّنبي التدخني السلبي  •

تجّنبي الكافيني واملخدرات والكحول  •

استمري يف أخذ الفواليت أو ابديئ بأخذه  •

حافظي عىل وزن صحي  •

استمتعي بالتامرين الخفيفة املنتظمة  •

اغسيل يديك لتجّنب العدوى  •

تأكّدي من أن األدوية والعالجات العشبية مأمونة الجانب  •




