املعتقد اخلاطئ

جمعية تنظيم وحماية الأ�سرة الفل�سطينية

االجها�ض ال ي�ؤثر �سلبا على احلياة اليومية للمجه�ضة!!!

املكتب التنفيذي
القد�س وادي اجلوز � -شارع املنطقة ال�صناعية
عمارة احلرباوي (التنور)-الطابق الأول
�ص.ب 19999
هاتف 02-6280630/ 02- 6283636 :
فاك�س02-6261675:
الفي�س بوك ¨PFPPA¨:
ال�صفحة الإلكرتونيةwww.pfppa.org :
الربيد االلكرتوينEmail:info@pfppa.org :

احلقيقة

يجب على ال�سيدة املجه�ضة الراحة التامة حتى ت�سرتجع �صحتها وقواها
واالهتمام بالتغذية ال�سليمة لتعوي�ض ما فقدته من دم  ،واالهتمام بالنظافة
العامة الن احتمالية حدوث االلتهابات والأمرا�ض عالية جدا .كما �أن هذا
ي�ؤثر �سلبا على �أطفالها و جمتمعها
املعتقد اخلاطئ

ال يحدث احلمل �إال بعد  40يوم من الإجها�ض ،وعليه ال داعي ال�ستخدام و�سيلة
تنظيم الأ�سرة قبل ذلك !!!
احلقيقة

�إن التبوي�ض قد يحدث بعد �أ�سبوعني من الإجها�ض� ،أي �أن احلمل قد يحدث
خالل �شهر من الإجها�ض فيجب اخذ االحتياطات الالزمة لعدم حدوث احلمل
مبا�شرة با�ستعمال و�سائل تنظيم اال�سرة املنا�سبة

حقيقة أم اعتقاد
معًا لتجنب مخاطر اإلجهاض غير اآلمن

مراكز تقدمي اخلدمات
••اخلليل -عني �سارة  -عمارة االمل باهلل
الطابق الثالث 02-2228857 /

••حلحول  -مبنى جمعية �سيدات حلحول
الطابق الأول 02-2217284 /
••بيت حلم  -باب الزقاق

بجانب م�ست�شفى احل�سني 02-2770438 /

••رام اهلل � -شارع الإر�سال

فوق خمبز الأمني 02-2980320 /

••ابو دي�س -البلدة القدمية
باطن الزيت 02-2792260 /
••غزة -حي الرمال � -شارع الن�صر
فوق مطبخ بريوت 08-2848667 /
ن�صيحة

على ال�سيدة املجه�ضة عدم حماولة احلمل ثانية ملدة ال تقل عن �ستة ا�شهر
بعد االجها�ض ويجب ا�ستعمال و�سائل تنظيم اال�سرة املنا�سبة ح�سب ر�ؤية
الطبيب/ة املخت�ص واالهتمام يف هذه الفرتة بالتغذية ال�سليمة والنظافة
ال�شخ�صية  ،ويف حالة حدوث االجها�ض اكرث من مرتني متتاليتني يجب
التوجه للطبيب قبل احلمل الثالث ملعرفة �سبب الإجها�ض

مراكز اخلدمات ال�صديقة لل�شباب:
••اخلليل -عني �سارة  -عمارة االمل باهلل
الطابق الرابع 02-2219187 /
••غزة -حي الرمال � -شارع الن�صر
فوق مطبخ بريوت 08-2848667 /

بتمويل من

2015

جمعية تنظيم وحماية اال�سرة الفل�سطينية والتي تعمل منذ عام  1964يف
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة يف جمال ال�صحة اجلن�سية والإجنابية قد �أولت
اهتماما كبريا ب�صحة الأم ودجمتها �ضمن حماور عملها الأ�سا�سية كما ت�سعى
�إىل تقدمي اخلدمات ذات اجلودة العالية �إىل جميع الفئات العمرية دون متييز.
ومن اهم املحاور التي تعمل عليها اجلمعية  :حمور حماربة الإجها�ض غري
االمن وخف�ض م�ضاعفاته ،ومن �أجل �إي�صال املعلومة ال�صحيحة والدقيقة ملن
هم بحاجة لها والعمل على تلبية االحتياجات غري امللباة لديهم ،عملت اجلمعية
ومن خالل عدد من امل�شاريع على حتقيق هذا الهدف و �إي�صال اخلدمات
واملعلومات املتعلقة بالإجها�ض الآمن وت�صحيح املعلومات لدى �أفراد املجتمع
من �أجل رفع م�ستوى املعرفة لديهم.

التعريف العلمي للإجها�ض
هو فقدان احلمل ونزول اجلنني خالل  26ا�سبوع من بداية احلمل او بوزن
�أقل من  500غم.
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الإجها�ض هو فعل متعمد تقوم به ال�سيدة للتخل�ص من اجلنني
احلقيقة

قد يكوناالجها�ض تلقائيا حيث �إن ما يزيد عن  78 %من احلاالت تلقائي
حتدث قبل علم ال�سيدة بوجود حمل .و �أي�ضا لي�س بال�ضرورة �أن يكون
االجها�ض التلقائي من دون علم ال�سيدة فنزول الدم يكون عالمة �إجها�ض
تلقائي وقد يكون الإجها�ض متعمد وهذا �إن مت يف بيئة غري �آمنة طبي ًا ي�ؤدي
�إىل م�ضاعفات قد تودي بحياة ال�سيدة
املعتقد اخلاطئ:

تزيد ن�سبة االجها�ض عند تقدم ال�سيدة يف العمر ،وتقل يف العمر املبكر لل�سيدة

احلقيقة:

ان ن�سبة االجها�ض تزيد يف عمر مبكر اي اقل من � 18سنة وكذلك يف
عمر مت�أخر �أي ما بعد  40عام ًا اي�ض ًا
املعتقد اخلاطئ:

الفرتات املتقاربة من احلمل تقلل من متاعب احلمل و�آالم الوالدة !!!
احلقيقة:

قد ي�ؤدي تقارب احلمل �إىل �إنهاك الرحم وات�ساع عنقه وهذا ي�ؤدي �إىل
الإجها�ض املتكرر وما ي�صاحبه من �أخطار �صحية على االم
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ال�سيدة التي تتعر�ض للإجها�ض يجب �أن حتمل مبا�شرة !! بنف�س املثل ال�شائع
اخلاطئ (ال تقول لأبوه ايده ب�أيد اخوه)
احلقيقة

يجب على ال�سيدة املجه�ضة عدم احلمل مرة �أخرى �إال بعد � 6أ�شهر على االقل
حيث ت�ستعيد و�ضعها الطبيعي (راحة الرحم عمل املباي�ض لرفع املناعة)
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بعد االجها�ض ظهور عالمات مثل ارتفاع درجة احلرارة ،االمل وا�ستمرار
نزول الدم لفرتة طويلة عالمات عادية وال ت�ستوجب القلق فقط حتتاج
ال�سيدة اىل الراحة
احلقيقة

ظهور هذه العالمات بعد االجها�ض قد تكون ناجتة عن التهابات خطرة
يف اجلهاز التنا�سلي ب�سبب االجها�ض وكذلك نزول الدم قد يكون نتيجة
لفقر الدم فيجب التوجه �إىل الطبيب فورا
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عند بع�ض ال�سيدات ان ا�ستعمال اللولب يزيد من الإ�صابة بالإجها�ض عند احلمل
احلقيقة

ا�ستمرار نزول الدم ملدة تزيد عن �أ�سبوعني بعد الإجها�ض ي�ستدعي من ال�سيدة
مراجعة الطبيب

املعتقد اخلاطئ:

عند حدوث حمل غري خمطط له فان �إتباع بع�ض الو�صفات واملمار�سات
ي�ساعد ال�سيدة يف �إجها�ض نف�سها بدون خماطر
احلقيقة

الو�صفات ال�شعبية واملمار�سات مثل القفز ،حمل �أثقال ،جعل الأطفال
يقفزون على البطن يف النهاية ي�ؤدي �إىل �إجها�ض ،وقد ت�ؤدي هذه املمار�سات
�إىل �إجها�ض ولكن م�ضاعفاتها خطرية ممكن �أن ت�ؤدي �إىل نزيف حاد،
خطورة على حياة الأم� ،ضعف اخل�صوبة والتهابات خطرية �إذا تبقى
�أجزاء من احلمل.
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الت�أثريات ال�سلبية للإجها�ض تقت�صر على الناحية ال�صحية فقط.
احلقيقة

هذا لي�س �صحيحا حيث من املمكن م�صاحبة هذه الت�أثريات اعرا�ض اخرى مثل
االكتئاب وال�شعور بالذنب وت�أنيب ال�ضمري وا�ضطرابات يف ال�شهية (�شراهة �أو
فقدان لل�شهية) .وقد ي�ؤدي هذا �إىل م�شاكل زوجية وخ�صو�صا عند عدم علم
الزوج بالإجها�ض .كما �أن الإجها�ض قد يت�سبب يف زيادة الأعباء االقت�صادية
على العائلة

