
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
. يمكنِك في15.00و  09.00يمكن االتصال هاتفياً بالعيادة يومياً بين الساعتين 

 األوقات األخرى أن تستشيري طبيباً من خالل عيادة طبيب العائلة المناوب.  

  التكاليف 
إن إنهاء الحمل مجاني إذا كنِت تسكنين في هولندا.  إذ يجري تعويض التكاليف

 ). AWBZنون العام  للتكاليف الصحية االستثنائية (من خالل القا
إذا لم تكوني ساكنة في هولندا، فيمكنك الحصول على معلومات عن التكاليف من

 العيادة.  

إذا كان لديك موعد للمعالجة وحدث لديك قبل ذلك الوقت نزيف دموي، فإننا
 لحصول على نصيحة. اننصحك بأن تتصلي بنا من أجل 

 الطبية الالحقة  المتابعة
أسابيع لمعرفة ما إذا كانت المعالجة  4من الضروري إجراء فحص متابعة بعد 

 قد نجحت.  
يمكن إجراء فحص المتابعة هذا من قبل طبيب العائلة الخاص بك، أو من قِبل 

  طبيب من عيادتنا.  
ل. ختبار حمل من أجل التأكد من أنه لم تبق أية هرمونات حمايجب دائماً إجراء   

أسابيع من المعالجة وذلك ألن 3ليس من المفيد إجراء اختبار الحمل خالل فترة 
 هرمون الحمل سيكون عندها في أغلب األحوال ال يزال موجوداً.  
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وفي الختام نود أن نبين بأننا مستعدون لسماع الشكاوى في حالة وجودها.

نوان علىيمكنك توجيه شكواك إلى العيادة أو كتابياً إلى لجنة الشكاوى.  يوجد الع
 اللوحة الموجودة في غرفة االنتظار. 

 /STIMEZOمركز الصحة الجنسية فرع شمال هولندا (
SGNN ( 

 )  www.csgnn.nlيمكنك الحصول على المزيد من المعلومات من موقعنا: (

إذا كنِت حامل وال تريدين استمرار الحمل فمن الممكن إجراء إجهاض ُمستحث.
أسبوعاً محسوبة من اليوم األول 13عالجة في عيادتنا حتى يمكن إجراء هذه الم
 آلخر دورة شهرية.  

ً (عدد األيام التي يُعتقد بأن الدورة يمكنك خالل فترة الستة عشر يوما
الشهرية قد تأخرت) أن تحصلي على (معالجة فترة تأخر الدورة
الشهرية)، وهي معالجة إجهاض من دون فترة التفكير التي يفرضها

 القانون.   
من الممكن إجراء هذه المعالجة في الغالب منذ اليوم الثاني عشر لتأخر الدورة 

 الشهرية. 

ماً، يفرض (قانونيو 16في حالة كانت الدورة الشهرية قد تأخرت ألكثر من 
أيام (فترة التفكير) بين المحادثة األولى مع اخصائي طبي 5عطاء إنهاء الحمل) إ

فيها رغبتك في إنهاء الحمل ويوم المعالجة.  يمكنك ان تعملي موعداً ي ناقشتِ الت
 مع طبيب العائلة أو عيادتنا من أجل مثل هذه المحادثة ورسالة التحويل.   
ويمكن مباشرة بعد هذا االتصال مع طبيب العائلة أو معنا أن نحدد تاريخ 

 المعالجة.  

 السرية 
  كة التأمين عن معالجتك في العيادة.  ال يجري إعالم طبيب العائلة و

ستحصلين على رسالة تتضمن معلومات عن معالجتك.  ويمكنك أن تقومي
 بإعطائها بنفسك إلى طبيب العائلة واألطباء اآلخرين.  

 
إذا عانيت من مشاكل في التعايش مع اإلجهاض، فإننا ننصحك أن تقومي

ن المحتمل أن تقع هذه المشاكل حتى بعدبالتصال بعيادتنا أو بطبيب العائلة.  م
فترة طويلة من المعالجة.  ويُنصح بأن تقومي حتى في تلك الحالة بالسعي إلى

 الحصول على مساعدة. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 النزيف الدموي وآالم البطن 
يحدث النزيف الدموي بعد إنهاء الحمل بشكٍل متقلب جداً.  من المحتمل أن يكون أشد

عتيادية ويستمر لفترة أطول. وفي بعض األحيان ال يكونمن الدورة الشهرية اال
 هناك أي نزيف دموي أو تخرج فقط إفرازات بنية اللون لمدة بضعة أسابيع. 

إن الشعور بعد المعالجة بآالم بطن شبيهة بالدورة الشهرية أمر اعتيادي.  ويكون
ثلذلك في بعض األحيان شديداً.  يمكنك عندها تناول قرص مسكن آالم (م

 الباراسيتامول أو اإليبوبروفين). 
 أسابيع بعد الُمعالجة.   6 - 4من المتوقع حدوث أول دورة شهرية خالل 

يتم عند إجراء الشفط تفريغ الرحم من خالل سحب المحتوى بواسطة أنبوب رفيع يتم
إدخاله من خالل المهبل إلى التجويف الرحمي.  لن يجري تخديرك بشكل كامل بل

دقائق وستنطوي آخر 10لى تخدير موضعي.  تستغرق المعالجة حوالي تحصلين ع
دقيقتين منها على تشنج شديد.  وغالباً ما يزول ذلك بسرعة بعد المعالجة.  وستبقين

 في غرفة االستراحة لحوالي نصف ساعة تحت المعاينة.  

لطبيب بإجراء فحص (مهبلي) بالسونارومن أجل تحديد فترة الحمل بالضبط سيقوم ا
 وبفحص داخلي. 

إذا لم يكن الحمل مرئياً (بشكٍل جيد) فسوف يجري تأجيل المعالجة لمدة أسبوع إلى 
 سبوعين.  أ

إذا لم يكن من الممكن إجراء المعالجة في عيادتنا أو إذا قررِت أن تستمري في
دها بمساعدتك في العثور علىالحمل أو إذا كنت ال تزالين مترددة، فسوف نقوم عن

 المساعدة المطلوبة.  

المحادثة األولية والفحص
بعد استقبالك وتسجيلك يتم إجراء محادثة معك من قِبل طبيب أو ممرضة يجري فيها
مناقشة قرارك وإعطائك معلومات عن أساليب المعالجة الممكنة.  يمكنك أن تناقشي

ذا كنِت تريدين االستمرار في المعالجة وكيفجميع أسئلتك وأن تقرري بعد ذلك ما إ
 يكون ذلك. 

أسلوب منع الحمل الذي تريدين استخدامه في المستقبل.  منسيتم توجيه اهتمام إلى  
 الممكن (في أغلب األحوال) وضع اللولب بعد إجراء الشفط مباشرة.  

 

بعد المعالجة (الذهاب إلى 
 البيت)

 سيارة أو ركوب دراجة.   يُنصح بأن ال تقومي بقيادة
ننصحك بأن ترتاحي خالل يوم أو أيام المعالجة وفي اليوم التالي لها وأن تتجنبي

 القيام بنشطات بدنية شديدة خالل األسبوع األول. 

 إذا كنِت ترغبين في اصطحاب شخص ما ليقدم لِك الدعم، فإن ذلك ممكن دائماً.  
ن من الذكور في غرفة االستراحة منليس من الممكن، مع األسف، تواجد مرافقي

 أجل المحافظة على خصوصية النساء الموجودات هناك.  

 أجلبي معك إلى العيادة  المعالجة 
 
  دليل على أنِك تسكنين في هولندا، مثلبطاقة تأمين صحي سارية المفعول أو

 ُمستخرج  
 ).في البلدية(من سجل السكان 

  ورسالة طبيب العائلة إذا كانت موجودة 
  وبيانات صنف دمِك إذا كانت موجودة 
 إذا كنِت تريدين إجراء عملية شفط: ثوب نوم أو تي شيرت طويل، سراويل

مناشف وقفازات استحمامداخلية، فوط شهرية (ال يُسمح بالفوط األصبعية)، 
وجواريب إضافية  أو زوج خف (نعال).  وعند الرغبة طعام ما لما بعد

ستحصلين في العيادة على تفاصيل أكثر عن المعالجة ويمكنك أن تراجعي موقعنا المعالجة.  
 على اإلنترنِت. 

 المضادات الحيوية 
ات حيوية من أجل تقليل غالباً ما تحصلين بعد المعالجة، كإجراء وقائي، على مضاد

 خطر اإلصابة باإللتهابات.  

 المضادات الحيوية 
غالباً ما تحصلين بعد المعالجة، كإجراء وقائي، على مضادات حيوية من أجل تقليل 

 خطر اإلصابة باإللتهابات.  

 شكاوى الحمل 
 يختفي الغثيان والشعور بالتوتر في الثديين خالل بضعة أيام.  

تبار بأنِك ستصابين بسبب التغير الهرموني المفاجئ بشعور من عدمخذي بنظر االع
 الرغبة باألشياء أو تقلب المزاج أو اإلرهاق. 

 حاالت غير اعتيادية 
 إننا ننصح بأن تقومي باالتصال بعيادتنا أو بطبيب العائلة الخاص بك: 

 لمعتاد إذا خرجت منك سوائل كثيرة جداً أو أصبِت بآالم بطن أكثر بكثير من ا
 خالل الدورة الشهرية.  

  درجة مئوية.   38.5إذا أصبِت بحمى تزيد عن 


