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املعتقد اخلاطئ

االجها�ض ال يوؤثر �ضلبا على احلياة اليومية للمجه�ضة!!!

احلقيقة

يجب على ال�ضيدة املجه�ضة الراحة التامة حتى ت�ضرتجع �ضحتها وقواها  
واالهتمام بالتغذية ال�ضليمة لتعوي�ض ما فقدته من دم ، واالهتمام بالنظافة 
العامة الن احتمالية حدوث االلتهابات واالأمرا�ض عالية جدا. كما اأن هذا 

يوؤثر �ضلبا على اأطفالها و جمتمعها

املعتقد اخلاطئ

ال يحدث احلمل اإال بعد 40 يوم من االإجها�ض، وعليه ال داعي  ال�ضتخدام و�ضيلة 
تنظيم االأ�ضرة قبل ذلك !!!

احلقيقة

اإن التبوي�ض قد يحدث بعد اأ�ضبوعني من االإجها�ض، اأي اأن احلمل قد يحدث   
خالل �ضهر من االإجها�ض  فيجب اخذ االحتياطات الالزمة لعدم حدوث احلمل 

مبا�ضرة با�ضتعمال و�ضائل تنظيم اال�ضرة املنا�ضبة

ن�شيحة 

على ال�ضيدة املجه�ضة عدم حماولة احلمل ثانية ملدة ال تقل عن �ضتة ا�ضهر 
بعد االجها�ض ويجب ا�ضتعمال و�ضائل تنظيم اال�ضرة املنا�ضبة ح�ضب روؤية 
الطبيب/ة املخت�ض واالهتمام يف هذه الفرتة بالتغذية ال�ضليمة والنظافة 
ال�ضخ�ضية ، ويف حالة حدوث االجها�ض اكرث من مرتني متتاليتني يجب 

التوجه للطبيب قبل احلمل الثالث ملعرفة �ضبب االإجها�ض

حقيقة أم اعتقاد
معًا لتجنب مخاطر اإلجهاض غير اآلمن

بتمويل من

2015



1964 يف  جمعية تنظيم وحماية اال�ضرة الفل�ضطينية والتي تعمل منذ عام 
اأولت  ال�ضفة الغربية وقطاع غزة يف جمال ال�ضحة اجلن�ضية واالإجنابية قد 
اهتماما كبريا ب�ضحة االأم ودجمتها �ضمن حماور عملها االأ�ضا�ضية كما ت�ضعى 
اإىل تقدمي اخلدمات ذات اجلودة العالية اإىل جميع الفئات العمرية دون متييز.

ومن اهم املحاور التي تعمل عليها اجلمعية : حمور حماربة االإجها�ض غري 
االمن وخف�ض م�ضاعفاته، ومن اأجل اإي�ضال املعلومة ال�ضحيحة والدقيقة ملن 
هم بحاجة لها والعمل على تلبية االحتياجات غري امللباة لديهم، عملت اجلمعية 
اإي�ضال اخلدمات  ومن خالل عدد من امل�ضاريع على حتقيق هذا الهدف و 
واملعلومات املتعلقة باالإجها�ض االآمن وت�ضحيح املعلومات لدى اأفراد املجتمع 

من اأجل رفع م�ضتوى املعرفة لديهم.

التعريف العلمي للإجها�ض
26 ا�ضبوع من بداية احلمل او بوزن  هو فقدان احلمل ونزول اجلنني خالل 

اأقل من 500 غم.

املعتقد اخلاطئ

االإجها�ض هو فعل متعمد تقوم به ال�ضيدة للتخل�ض من اجلنني

احلقيقة

قد يكوناالجها�ض تلقائيا حيث اإن ما يزيد عن % 78 من احلاالت تلقائي 
اأن يكون  اأي�ضا لي�ض بال�ضرورة  حتدث قبل علم ال�ضيدة بوجود حمل. و 
االجها�ض التلقائي من دون علم ال�ضيدة فنزول الدم يكون عالمة اإجها�ض 
تلقائي وقد يكون  االإجها�ض متعمد وهذا اإن مت يف بيئة غري اآمنة طبيًا يوؤدي 

اإىل م�ضاعفات قد تودي بحياة ال�ضيدة

املعتقد اخلاطئ: 

تزيد ن�ضبة االجها�ض عند تقدم ال�ضيدة يف العمر، وتقل يف العمر املبكر لل�ضيدة

احلقيقة:

ان ن�ضبة االجها�ض تزيد يف عمر مبكر اي اقل من 18 �ضنة وكذلك يف
عمر متاأخر اأي ما بعد 40 عامًا اي�ضًا

املعتقد اخلاطئ: 

الفرتات املتقاربة من احلمل تقلل من متاعب احلمل واآالم الوالدة !!!

احلقيقة:

قد يوؤدي تقارب احلمل اإىل اإنهاك الرحم وات�ضاع عنقه وهذا يوؤدي اإىل 
االإجها�ض املتكرر وما ي�ضاحبه من اأخطار �ضحية على االم

املعتقد اخلاطئ

ال�ضيدة التي تتعر�ض لالإجها�ض يجب اأن حتمل مبا�ضرة !! بنف�ض املثل ال�ضائع 
اخلاطئ )ال تقول الأبوه ايده باأيد اخوه(

احلقيقة 

يجب على ال�ضيدة  املجه�ضة عدم احلمل مرة اأخرى اإال بعد 6 اأ�ضهر على االقل 
حيث ت�ضتعيد و�ضعها الطبيعي )راحة الرحم عمل املباي�ض لرفع املناعة(

املعتقد اخلاطئ 

بعد االجها�ض ظهور عالمات مثل ارتفاع درجة احلرارة، االمل وا�ضتمرار 
نزول الدم لفرتة طويلة عالمات عادية وال ت�ضتوجب القلق فقط حتتاج 

ال�ضيدة اىل الراحة

احلقيقة 

ظهور هذه العالمات بعد االجها�ض قد  تكون ناجتة عن التهابات  خطرة 
يف اجلهاز التنا�ضلي ب�ضبب االجها�ض وكذلك نزول الدم  قد يكون نتيجة 

لفقر الدم فيجب التوجه اإىل الطبيب فورا

املعتقد اخلاطئ

 عند بع�ض ال�ضيدات ان ا�ضتعمال اللولب يزيد من االإ�ضابة باالإجها�ض عند احلمل

احلقيقة

ا�ضتمرار نزول الدم ملدة تزيد عن اأ�ضبوعني  بعد االإجها�ض ي�ضتدعي من ال�ضيدة 
مراجعة الطبيب 

املعتقد اخلاطئ:

 عند حدوث حمل غري خمطط له فان اإتباع بع�ض الو�ضفات واملمار�ضات 
ي�ضاعد ال�ضيدة يف اإجها�ض نف�ضها بدون خماطر

احلقيقة 

اأثقال، جعل االأطفال  الو�ضفات ال�ضعبية واملمار�ضات مثل القفز، حمل 
يقفزون على البطن يف النهاية يوؤدي اإىل اإجها�ض، وقد توؤدي هذه املمار�ضات 
اإىل اإجها�ض ولكن م�ضاعفاتها خطرية ممكن اأن توؤدي اإىل نزيف حاد، 
اإذا تبقى  خطورة على حياة االأم، �ضعف اخل�ضوبة والتهابات خطرية 

اأجزاء من احلمل.

املعتقد اخلاطئ

التاأثريات ال�ضلبية لالإجها�ض تقت�ضر على الناحية ال�ضحية فقط.

احلقيقة

هذا لي�ض �ضحيحا حيث من املمكن م�ضاحبة هذه التاأثريات اعرا�ض اخرى مثل 
االكتئاب وال�ضعور بالذنب وتاأنيب ال�ضمري وا�ضطرابات يف ال�ضهية )�ضراهة اأو 
فقدان لل�ضهية(. وقد يوؤدي هذا اإىل م�ضاكل زوجية وخ�ضو�ضا عند عدم علم 
الزوج باالإجها�ض. كما اأن االإجها�ض قد يت�ضبب يف زيادة االأعباء االقت�ضادية 

على العائلة 


