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مرحلة الحمل املبكرة

ُيطلق عىل األشهر الثالثة من الحمل اسم الثلث األول.

خالل الثلث األول ينمو الطفل من مجموعة مجهرية 

من الخاليا ُبعيد بداية الحمل إىل مضغة آخذة بالنمو 

ببلوغ الحمل ستة أسابيع إىل أن يصبح جنيناً بنهاية 

األسبوع الثاين عرش من الحمل.  

خالل هذه املرحلة تكون هناك تغيريات هائلة يف 

جسمك. ويف هذه املرحلة تكون إمكانية حدوث 

اإلسقاط يف أقصاها. 

يف الثلث األول ينتهي حوايل واحدة من كل خمس 

حاالت حمل مؤّكدة باإلسقاط.

لكن األعراض الخفيفة ال تؤدي دامئاً إىل إسقاط، والكثري 

من النساء اللوايت كّن يخشني أن يخرسن حملهن يلدن 

أطفاالً أصحاء. 

وكذلك األمر فإن غالبية النساء اللوايت يسقطن حملهن 

سيكون حملهن ناجحاً يف املستقبل.

"ينتهي حوايل واحدة من 
كل خمس حاالت حمل 

مؤكّدة باإلسقاط."

من املهم أن نتذّكر أن العاملني يف ميدان الصحة ال 

يستطيعون منع حدوث اإلسقاط يف مرحلة الحمل 

املبكرة، لكنهم يستطيعون إعطاءك ما قد تحتاجينه من 

الرعاية والدعم.  

نأمل أن يساعدك هذا الكتّيب ويساعد رشيكك خالل 

هذا الوقت امليلء بالشكوك والتأثر.
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" يحدث معظم حاالت 
اإلسقاط يف مراحل الحمل 

املبكرة."

معلومات حول اإلسقاط

تشري لفظة اإلسقاط إىل خسارة الطفل خالل فرتة الـ20 

أسبوعاً األوىل من الحمل.  

يحدث معظم حاالت اإلسقاط يف مراحل الحمل املبكرة، 

ويكون ذلك غالباً يف الثلث األول.

أما الطفل الذي ميوت بعد 20 أسبوعاً من ا لحمل )أو 

الذي يكون وزنه أكرث من 400 غرام( فيكون تصنيفه أنه 

ُولد ميتاً.

هناك أنواع متباينة من اإلسقاط، وسيساعدك فهم هذه 

األنواع عىل معرفة ما يحصل لجسمك. راجعي الصفحة 

9 لالّطالع عىل مزيٍد من املعلومات. 
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“ من النادر أن تكون 
خسارة الحمل مرتبطة 

بأي يشء قمت به.”

الشعور بالذنب ولوم الذات من ردود الفعل الشائعة 

لإلسقاط. 

يتسائل الكثري من النساء: هل كان بإمكاين أن أمنع 

حدوث ما حدث؟

الجواب هو كال. فمن النادر أن تكون خسارة الحمل 

مرتبطة بأي يشء قمت به.

ومل يتم إثبات وجود عالقة بني اإلسقاط من جهة 

واإلجهاد والعمل واألشغال اليومية من جهة أخرى. 

فاإلسقاط وببساطة هو طريقة طبيعية لرفض الجسم 

للحمل غري القادر عىل االستمرار.

ال يستطيع العاملون يف امليدان الصحي منع حدوث 

اإلسقاط يف املراحل املبكرة، إاّل أن باستطاعتهم تقييم ما 

إذا كنِت معرّضة لخطر بروز مشكلة صحية أشد خطراً، 

كاملضاعفات الناجمة عن الحمل املنتبذ.

بإمكان اختصاصيي القبالة واختصاصيي التوليد واألطباء 

والعاملني اآلخرين يف امليدان الصحي أن يقدموا الدعم 

لك أيضاً خالل هذه الفرتة العاطفية وأن يطمئنوك إىل ما 

ميكن أن تتوقعينه خالل اإلسقاط.

هل ميكن منع حدوث اإلسقاط؟
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 أعتقد أنني أسقطت – ما الذي 
عيّل عمله؟   

قد تشمل الدالئل التنبيهية لحدوث إسقاط 

واحدًا أو أكرث من األمور التالية:

< أمل حاد يف أسفل البطن

< مغص

< نزف مهبيل

إذا اعتقدت أنك يف طور إسقاط حملك 

فعليك ما ييل:

<  االتصال بـ healthdirect أسرتاليا عىل 

الرقم 222 022 1800- وهو خط حكومي 

للمعلومات واملشورات الصحية عىل أساس 

24 ساعة يف اليوم

< زيارة طبيبك املحيل 

الوصول إىل الرعاية

هناك عدد من الخدمات الصحية املتوفرة يف نيو ساوث 

ويلز للنساء اللوايت يعانني من صعوبات يف مراحل 

الحمل املبكرة.

إذا كنت تعتقدين أنك يف طور إسقاط طفلك، اتصيل بـ 

healthdirect أسرتاليا عىل الرقم 222 022 1800 يف أي 

وقت من الليل أو النهار، وسيقومون بتقييم أعراضك 

ويوجهونك إىل أفضل خدمة إذا لزم األمر. 

عند طلب العالج، سيخربك مقّدم الرعاية لك بخيارات 

العالج ويساعدك عىل اتخاذ أفضل قرار لك.

تبعاً لألعراض التي تكون لديك، يجوز أن ُتعرض عليك 

األشياء التالية:

•  تقييم واستقصاء عام

 •  فحص باملوجات فوق الصوتية أو اختبار للدم 

إذا لزم ذلك

• إحالة إىل رعاية املتابعة املناسبة 

• دعم عاطفي مستمر.
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ما الذي يحدث يف املستشفى؟

إن أقسام الطوارئ يف املستشفيات هي ملن يحتاج 

العناية الطبية املستعجلة.

إذا كانت لديك مشاكل خالل مرحلة حملك املبكرة 

فيجب أن تتذكري أن هذه األعراض ميكن أن تؤدي 

أحياناً إىل مضاعفات أخرى عىل صحتك.

إن أقسام الطوارئ مجهزة تجهيزاً حسناً للتعامل مع 

املضاعفات املستعجلة والهامة، مثل الحمل املنتبذ.

ما هو الفرز الطبي اإلداري؟

إذا احتجت للذهاب إىل قسم الطوارئ يف املستشفى 

فسيقابلك لدى وصولك ممرّض الفرز الطبي اإلداري. 

والفرز الطبي اإلداري نظام لتسجيل املرىض حسب 

األولويات، بحيث يبدأ أوالً عالج أصحاب الحاالت التي 

تتهّدد الحياة. 

ومعظم الناس الذين يأتون إىل أقسام الطوارئ تكون 

لديهم درجة عالية من األمل أو الضيق.

إذا اعتقد املمرّض أن حملك قد يكون منتبذاً فاألغلب 

هو أن يراك الطبيب بصورة أرسع مّم لو كنت تعانني 

من مغص خفيف يف أسفل بطنك ومن نزف مهبيل.

سيدرك أطباؤك وممرضوك أن أي تهديد الستمرار 

حملك أمر مزعج للغاية، وسيقدمون لك مجموعة من 

الخدمات متى بدأ تقييمك.

خالل تلك املدة يجب إطالع املوظفني عىل أية 

مستجدات يف حالتك، والرجاء أن تخربي أحد املمرضني 

فوراً إذا احتجت للذهاب إىل دورة املياه. 
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أنواع اإلسقاط 

اإلسقاط املرتقب هو عندما يصدر جسمك إشارات إىل أنك قد تسقطني حملك. املرتقب 

قد يحدث لك يشء من النزف املهبيل أو أمل أسفل البطن عىل مدى فرتات 

متفاوتة تبلغ يف بعض األحيان أيامًا أو أسابيع.

خالل اإلسقاط املرتقب يظل عنق رحمك عادة مغلقًا.

وقد يتطّور الرتّقب وينتهي باإلسقاط أو قد يخف وتستمرين يف حملك بصورة 

سليمة وتنجبني طفلك.  

من النادر أن يكون هناك أي يشء يستطيع أن يفعله الطبيب أو اختصايص 

القبالة أو أن تفعلينه أنت لحامية حملك.

يف املايض كانت املرأة توىص بالراحة يف الرسير، لكن ليس هناك إثبات علمي 

عىل أن هذا األمر يفيد يف هذه املرحلة.

ميكن أن يأيت اإلسقاط الحتمي بعد اإلسقاط املرتقب أو بدون تحذير. الحتمي

يحدث عادة الكثري من النزف املهبيل ومغص شديد يف أسفل البطن.  

خالل اإلسقاط، ينفتح عنق رحمك ويخرج الجنني مع النزف.

اإلسقاط الكيل هو عندما تخرج كل أنسجة الحمل من رحمك.الكيل

قد يستمر النزف املهبيل لعدة أيام بعد اإلسقاط، ومن الشائع حدوث أمل 

مغص أشبه بآالم الوضع أو أمل الدورة الشهرية الشديد مع إفراغ الرحم 

محتوياته.

إذا حدث إسقاط حملك يف املنزل أو يف مكان آخر ال يوجد فيه أي مشتغلني يف 

امليدان الصحي فعليك زيارة الطبيب إلجراء فحص لتحديد ما إذا كان اإلسقاط 

كليًا.  
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عندما يكون اإلسقاط غري كيل، تظل بعض أنسجة الحمل يف الرحم.غري الكيل

قد يستمر النزف املهبيل واملغص يف أسفل البطن مع محاولة الرحم إخراج ما 

تبّقى فيه.

ينبغي أن يقّيم طبيبك أو اختصايص القبالة ما إذا كان من الرضوري القيام 

بإجراء قصري يسّمى توسعة عنق الرحم وكشط الرحم )ُيشار إليه غالبًا بـ 

D&C( بغية إزالة أية أنسجة متبقّية من الحمل. وهذا إجراء طبي هام يتم يف 
غرفة عمليات. 

عندما يفوتك الشعور باإلسقاط فإن ذلك معناه أن الطفل قد مات وبقي يف الفائت

الرحم.

قد يحدث سيالن بني اللون، وقد يتالىش بعض أعراض مرحة الحمل املبكرة 

كالغثيان والتعب. 

تتوقف أعراض اإلسقاط الشائعة األخرى مثل املغص والنزف املهبيل. وقد ال 

تكونني مدركة لحدوث أي يشء للطفل، ولذلك فقد تصابني بصدمة نتيجة 

الخسارة عندما تذهبني إلجراء الفحص املسحي التايل أو األول ألنه لن يكون 

هناك أي نبض. عليك مراجعة طبيبك ملناقشة خيارات العالج.  

يحدث لدى عدد صغري من النساء إسقاط متكّرر )أي ثالث حاالت إسقاط املتكّرر 

متتالية أو أكرث(.

وهذه مشكلة نادرة، وهي تحتاج للمتابعة من جانب اختصايص خالل حاالت 

الحمل يف املستقبل.

إذا كانت هذه حالة اإلسقاط الثالثة أو أكرث فمن األفضل مناقشة األمر مع 

طبيبك الذي قد يستطيع استقصاء األسباب.
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تشمل أنواع الحمل األخرى التي 
 تؤدي إىل اإلسقاط 

ما ييل:

الحمل املنتبذ هو عندما تغرس املضغة نفسها داخل قناة فالوب أو يف أماكن الحمل املنتبذ

أخرى خارج الرحم.

ال يستطيع الجنني عادة البقاء حيًا يف حالة الحمل املنتبذ. 

تشمل األعراض التي قد تشعرين بها خالل الحمل املنتبذ أملًا حادًا يف أسفل 

بطنك أو نزفًا مهبليًا أو الشعور باإلغامء أو التقيؤ أو أملًا يف طرف إحدى 

الكتفني.

إذا ظهر أٌي من هذه األعراض لديك فمن املهم أن تطلبي العناية الطبية 

املستعجلة.

وهو عندما ينمو كيس الحمل ولكن بدون أن يكون فيه طفل.الحمل الالمضغي

يتم اكتشاف هذه الحالة عادة خالل  الفحص املسحي. يف معظم الحاالت 

تكون هناك مضغة قد تكّونت لكنها مل تنُم ومن ثم أعيد امتصاصها إىل داخل 

الرحم يف مرحلة مبكرة جدًا.

عليك مراجعة طبيبك ملناقشة خيارات العالج.
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الخطأ ليس خطأك

إذا انتهى حملك يف مرحلة مبكرة وبصورة غري متوقعة 

فقد تخالجك مجموعة كبرية من املشاعر.

ومشاعر الحزن الشديد والوحدة وعدم تصديق ما حصل 

والغضب هي من ردود الفعل الشائعة لخسارتك طفلك.

كم أن الكثري من النساء ورشكائهن يشعرون بالذنب، 

لكن من املهم تذّكر أن خسارة الحمل نادراً ما تكون 

نتيجة أفعالكم.

ال توجد إثباتات عىل وجود عالقة بني اإلجهاد 
والعمل واألنشطة اليومية من جهة واإلسقاط 

من جهة أخرى.

كذلك فإن عدم االرتباط بصورة كافية مع فكرة وجود 

الطفل او الشعور بالتوّجس بشأن الحمل أو القيام بكثري 

من األعمل املنزلية ليست هي األخرى من املسببات 

املثبتة أو الحقيقية لإلسقاط. 

يف الكثري من الحاالت يكون اإلسقاط املبكر متعلقاً 

باختالل ورايث أو مشكلة إمنائية أخرى تتعلق بنمو 

الطفل. إاّل أن السبب املحدد يف الكثري من الحاالت لن 

ُيعرف أبداً.

من املهم أن يتوفر لك الدعم والتفّهم اللذين تحتاجني 

لهم لتخّطي هذه الفرتة العصيبة. يستطيع طبيبك أو 

املستشفى وصلك مبستشارين أو وكاالت دعم أخرى 

لديها الخربة يف مساعدة النساء والرجال عىل مواجهة 

ظروف خسارة أحد أطفالهم.

“طبقاً ملا يقوله اختصاصيو القبالة 

فإن السؤال األكرث طرحاً بعد اإلسقاط 

هو “ملاذا حدث ذلك؟” أما الجواب 

األكرث شيوعاً فهو “الخطأ ليس 

خطأك”.”
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"بغية تحسني شعوري كنت بحاجة 

للتحدث عن ذلك الشعور. وبغية 

تحسني شعوره هو كان بحاجة لعدم 

السامع عنه."

دعم أحدكام اآلخر

تكون االستجابة لإلسقاط متباينة جداً بني النساء 

ورشكائهن.

يف حالة بعض النساء، يكون االتصال العاطفي مع الطفل 

فورياً ألنه يكون لديهن الكثري من األمور الجسدية التي 

تذّكرهن بالطفل مع تكّيف الجسم انسجاماً مع مراحل 

الحمل املبكرة. أما بالنسبة لرشيك املرأة، فإن مثل هذا 

االتصال الجسدي والعاطفي الفوري أقل شيوعاً.

ينزعج الكثري من الرشكاء لخسارة الطفل، لكنهم يكونون 

أكرث قلقاً لرؤية أمل وحزن رشيكاتهن.

قد يعرتي بعض النساء حزن شديد ويبكني ويحتجن 

للتحدث عّم عانينه. وقد يجد الرشكاء صعوبة يف فهم 

التغيريات التي متر بها رشيكاتهم بعد اإلسقاط والتأثريات  

العاطفية التي يشعرن بها.    

خالل هذه املدة من املهم أن يبادر الرشكاء إىل عرض 

أكرب قدر ممكن من الدعم وذلك بالصرب والتفّهم.

كذلك قد يشعر الرشكاء بالضياع بني شعورهم من جهة 

ورغبتهم يف دعم رشيكاتهن يف خسارتهن وحزنهن من 

جهة أخرى. 
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يقول املوظفون االجتمعيون وعلمء النفس أن الرشكاء 

حتى الذين مل يشعروا بارتباط قوي بأطفالهم غري 

املولودين والذين ال يبدو عليهم الحزن العميق نتيجة 

الخسارة يشعرون هم أيضاً مبجموعة من املشاعر القوية 

بعد اإلسقاط.  

من الطبيعي أن يكون هناك حزن شديد عىل فقد طفلك. 

إاّل أنه إذا ظهر أنك أو رشيكك تعانيان من االكتئاب فمن 

املهم أن تطلبا الدعم اإلضايف من مستشار. 

“لقد فقدت الرغبة يف كل يشء. فلم 

أعد أريد ترك الفراش. لكن التحدث 

إىل مستشار ساعدين فعالً عىل فهم 

شعوري وتخطّي تلك املرحلة.”

إن الشعور بالقلق والحزن العميق والضيق الذي يستمر 

ألكرث من أسبوعني هو ما ُيطلق عليه عادة اسم االكتئاب. 

يختلف الشعور باالكتئاب بعد اإلسقاط، لكنه يشمل عادة 

بعض األمور التالية:

• البكاء املستمر

• صعوبة يف النوم

• الشعور بانعدام الرجاء وعدم القيمة

• عدم األكل أو اإلفراط فيه

• عدم القدرة عىل القيام باملهام االعتيادية

• االنسحاب من االتصال االجتامعي

• عدم الرغبة أو انعدام السعادة يف األنشطة العادية

• التفكري باالنتحار أو إيذاء النفس

• ضعف الذاكرة أو صعوبة الرتكيز

إذا كنت قلقة عىل نفسك أو رشيكك تحديث عن األمر 

إىل مقدم الرعاية لك. سيكون بإمكانه وصلك مبوظف 

اجتمعي أو مستشار يتحىل بالخربة لدعمك خالل هذه 

الفرتة الحزينة.
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قد تخالجك أنت ورشيكك مشاعر مختلطة عند التفكري 

بالحمل يف املستقبل.

من املهم التحدث عن مشاعرك مع رشيكك. يحتاج 

البعض لوقت يك يتحكموا بحزنهم قبل الشعور باالستعداد 

عاطفياً "للمحاولة مرة أخرى". أما لآلخرين فقد يكون 

السؤال هو، هل ميكنني التجربة مرة أخرى؟

تذّكري أن 95 باملائة من النساء اللوايت يسقطن حملهن 

مرة يتابعن املسري وينجنب أطفاالً أصحاء الحقاً. كم أن 

ما يصل إىل 75 باملائة من النساء اللوايت ُيسقطن حملهن 

ثالث مرات أو أكرث سيحملن حماًل طبيعياً يف نهاية األمر 

وينجنب أطفاالً.

ويف حني أن هذه اإلحصاءات تبعث عىل الطأمنينة، فإن 

فكرة الحمل مرة أخرى ميكن أن تبقى هاجساً ُيتوجس 

منه بل مخيفاً لبعض النساء.

ليست هناك قواعد ثابتة ورسيعة حول الوقت املناسب 

لبدء حمل جديد، لكن من املفيد لكل امرأة أن تزور 

طبيبها العام قبل محاولة الحمل، إذ يستطيع طبيبك العام 

إجراء فحص عام لك ومساعدتك عىل إجراء أية تغيريات 

عىل أسلوب معيشتك أو نظامك الغذايئ اللذين قد يفيدا 

حملك يف املستقبل.

“إن 95 باملائة من النساء اللوايت 

يسقطن حملهن مرة يتابعن املسري 

وينجنب أطفاالً أصحاء الحقاً.”

متابعة املسري   



 جهات االتصال التي أحتاجها

اختصايص التوليد 

رقم االتصال 

اختصايص القبالة

رقم االتصال

املستشار

رقم االتصال

املوظف االجتمعي

رقم االتصال

الطبيب العام

رقم االتصال

مالحظات

موارد مفيدة

 healthdirect Australia 
  1800 022 222 

خط حكومي للمعلومات واملشورات 

الصحية عىل أساس 24 ساعة يف اليوم

 SIDS و 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 

الطفل ميتاً وموته يف الشهر األول من 

 )SIDS( العمر وموت األطفال املفاجئ

وموت الطفل الذي يعيش لغاية 6 أشهر 

www.sidsandkids.org .من العمر

MotherSafe

  أو 6539 9382 (02)
1800 647 848

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.

 دائرة صحة نيو ساوث ويلز 

www.health.nsw.gov.au


