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جمعية تنظيم وحماية االسرة الفلسطينية والتي تعمل منذ عام 1964 
في الضفة الغربية وقطاع غزة في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية قد 
أولت اهتمام كبير بصحة األم ودمجتها ضمن محاور عملها األساسية، 
كما تسعى إلى تقديم الخدمات ذات الجودة العالية إلى جميع الفئات 

العمرية دون تمييز.  
ومن أهم المحاور التي تعمل عليها محور محاربة اإلجهاض غير اآلمن 
والدقيقة  الصحيحة  المعلومة  إيصال  أجل  ومن  مضاعفاته،  وخفض 
لمن هم بحاجة لها والعمل على تلبية االحتياجات غير الملباة لديهم، 
عملت الجمعية ومن خالل مشروع ”تمكين حقوق المرأة للوصول إلى 
الخدمات والمعلومات المتعلقة باإلجهاض اآلمن“ والممول من البنك 
المشكلة  إلى  تؤدي  التي  الخاطئة  المعتقدات  تلخيص ألهم  الدولي 

وتصحيحها للقارئ من أجل رفع مستوى المعرفة لديهم.  

التعريف العلمي لإلجهاض

هو فقدان الحمل ونزول الجنين خالل 26 اسبوع من بداية الحمل او بوزن 
اقل من 500 غم .

المعتقد الخاطيء
اإلجهاض هو فعل متعمد تقوم به السيدة للتخلص من الجنين.

الحقيقة
قد يكون تلقائيا حيث إن ما يزيد عن %78 من حاالت االجهاض التلقائي 
تحدث قبل علم السيدة بوجود حمل.  وقد يكون متعمد وهذا إن تم في 

بيئة غير آمنة طبيًا يؤدي إلى مضاعفات قد تودي بحياة السيدة.

المعتقد الخاطيء
تزيد نسبة االجهاض عند تقدم السيدة في العمر، وتقل في العمر المبكر 

للسيدة.  

الحقيقة
ان نسبة االجهاض تزيد في عمر مبكر اي اقل من 18 سنة وكذلك في 

عمر متأخر أي ما بعد 40 عامًا ايضًا.

المعتقد الخاطيء
الفترات المتقاربة من الحمل تقلل من متاعب الحمل واالم الوالدة !!!

الحقيقة
إلى  يؤدي  عنقه وهذا  واتساع  الرحم  إنهاك  إلى  الحمل  تقارب  يؤدي  قد 

اإلجهاض المتكرر وما يصاحبة من اخطار صحية على االم .

المعتقد الخاطيء
السيدة التي تتعرض لالجهاض يجب ان تحمل مباشرة !!!

وهذا بنفس المثل الشائع الخاطيء((  ال تقول البوه .... ايده بأيد اخوه))

الحقيقة
يجب على السيدة المجهضة عدم الحمل مرة اخرى اال بعد 6 اشهر على 
االقل ، حيث تستعيد وضعها الطبيعي (راحة الرحم ، عمل المبايض، لرفع 

المناعة )

المعتقد الخاطيء
بعد اإلجهاض ظهور عالمات مثل ارتفاع درجة الحرارة، األلم وإستمرار 
نزول الدم لفترة طويلة عالمات عادية وال تستوجب القلق فقط تحتاج 

السيدة إلى الراحة.  

الحقيقة
ظهور هذه العالمات بعد اإلجهاض قد تكون ناتجة عن التهابات خطرة  

في الجهاز التناسلي بسبب اإلجهاض. وكذلك نزول الدم قد يكون نتيجة 
لفقر الدم فيجب التوجه الى الطبيب فورا .

المعتقد الخاطيء
عند حدوث حمل غير مخطط له فإن إتباع بعض الوصفات والممارسات 

التي تستطيع السيدة إجهاض نفسها بدون مخاطر. 

الحقيقة
أثقال، جعل األطفال  القفز، حمل  الشعبية والممارسات مثل  الوصفات 
هذه  تؤدي  وقد  إجهاض،  إلى  يؤدي  النهاية  في  البطن  على  يقفزون 
إلى  تؤدي  أن  ممكن  خطيرة  مضاعفاتها  ولكن  إجهاض  إلى  الممارسات 
إذا  نزيف حاد، خطورة على حياة األم، ضعف الخصوبة وإلتهابات خطيرة 

تبقى أجزاء من الحمل.   

المعتقد الخاطيء
التأثيرات السلبية لإلجهاض تقتصر على الناحية الصحية فقط. 

 الحقيقة
هذا ليس صحيحا حيث من الممكن مصاحبة هذه التأثيرات اعراض اخرى 

مثل االكتئاب والشعور بالذنب وتأنيب الضمير  واضطرابات في الشهية 
(شراهة او فقدان للشهية).

وقد يودي هذا الى مشاكل زوجية وخصوصا عند عدم علم الزوج 
باالجهاض.

المعتقد الخاطيء
االجهاض ال يؤثر سلبا على الحياة اليومية للمجهضة!!!

الحقيقة
يجب على السيدة المجهضة الراحة التامة  حتى تسترجع  صحتها وقواها ، 
واالهتمام   ، دم   من  فقدته  ما  لتعويض  السليمة  بالتغذية  واالهتمام 

بالنظافة العامة الن احتمالية حدوث االتهابات واالمراض عالية جدا.

المعتقد الخاطيء
ال يحدث الحمل اال بعد 40 يوم  من االجهاض، وعليه يمكن إستخدام 

وسيلة تنظيم األسرة قبل ذلك !!!

الحقيقة
ان التبويض قد يحدث بعد اسبوعين من االجهاض اي ان الحمل قد يحدث 
حدوث  لعدم  الالزمة  االحتياطات  اخذ  فيجب  االجهاض  من  شهر  خالل 

الحمل مباشرة باستعمال وسائل تنظيم االسرة المناسبة .

نصيـــحة
على السيدة المجهضة عدم محاولة الحمل ثانية لمدة ال 

تقل عن ستة اشهر بعد االجهاض ويجب استعمال وسائل 

المختص   الطبيب/ة  رؤية  المناسبة حسب  االسرة  تنظيم 

واالهتمام في هذه الفترة بالتغيذية  السليمة والنظافة 

مرتين  من  اكثر  االجهاض  حدوث  حالة  وفي   ، الشخصية 

متتاليتين يجب التوجه للطبيب قبل الحمل الثالث .  
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