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 مخاطر عملية اإلجهاض
 
 العدوى .1
 يف % 1،0يف الفصل األول من احلمل و % 1،1هي حوايل ( إلتهاب بطانة الرحم)إن إحتمالية حدوث اإللتهاب يف الرحم  
 ويتم معاجلة ذلك. آالم احلوض واحلمى والرائحة الكريهةتشمل أعراض اإللتهاب أو اإلصابة بالعدوى  قد. الفصل الثاين 

 هناك إحتمالية صغرية بأن يكون من الضروري الدخول إىل املستشفى . احليوية، ويف بعض األحيان بالسفط املتكررباملضادات 
 . أو التوسيع والكشط أو من أجل إجراء عملية جراحية أخرىللعالج من أجل إعطاء املضادات احليوية يف داخل الوريد 

 
 اإلجهاض غير الكامل .2
 تشمل أعراض . بعض أنسجة اإلجهاض متبقية يف الرحمأنه قد مت إهناء احلمل ولكن ال تزال اإلجهاض غري الكامل يعين  
 إذا حصلت هذه املضاعفات، . النزيف ومترير اجللطات الدموية وزيادة التشنجات ورمبا العدوى زيادة اإلجهاض غري الكامل 
 .ملستشفىقد يتطلب األمر السفط املتكرر أو التوسيع والكشط يف العيادة أو ا 
 
 اإلستمرار في الحمل أو فشل اإلجهاض .3
 أو احلمل املبكر أو احلمل ( أي املنقسم أو على شكل القلب)إن الفشل يف اإلجهاض نادر وينجم عادًة عن الرحم ذو القرنني   
 ية أن تعود إىل للشخص الذي سوف خيض للعملمن املهم . ليس بإمكان الطبيب، يف بعض األحيان، إزالة احلمل. خارج الرحم 
 أسابيع بعد عملية  8يف غضون  (احليض) العيادة أو تذهب إىل طبيبها إذا كات تشعر أهنا ال تزال حامل ومل تأيت دورهتا الشهرية 
 ال يتم إهناء احلمل . إذا حصل ذلك، ميكن حجز موعد إلجراء حماولة أخرى، أو قد حيال الشخص إىل املستشفى. اإلجهاض 
 . باإلجهاض وقد يتطلب عملية يف البطن إلزالته( ارج الرحمأي خ)البوقي  
 
 إنثقاب الرحم .0
 وهو شيء غري عادي ولكنه حيتمل أن يكون خطري . عندما متر أداة عرب جدار الرحم خالل إجراء العمليةحيصل إنثقاب يف الرحم  
 قد يشمل العالج املراقبة أو تنظري البطن أو  . ية الدمويةأو املثانة أو األوع ألنه قد يسبب أذى يف األعضاء الداخلية مثل األمعاء 
 (.أي إزالة الرحم)يف حاالت نادرة، قد يؤدي ذلك إىل إستئصال الرحم  .جراحة البطن 
 
 تمزق عنق الرحم .5
 أي )املوضعية أو الغرز باألدوية قد يعاجل التمزق . إن سبب التمزق يف عنق الرحم هي األدوات اليت تستخدم خالل العملية 
  .  يف عنق الرحم أو قد يتطلب ذلك النقل إىل املستشفى للرتميم إذا كان التمزق شديداً (  التقطيب 
 
  إثارة الحساسية .6
 إذا حصلت ردة . أو أي مواد أخرى حيتك هبا املريضالتسكني أو الالتكس سبب إثارة احلساسية التخدير املوضعي أو يكون قد  
 إذا حصلت ردة فعل شديدة، ينقل املريض إىل . طبية معيارية إجراءاتاسة، يعاجل املوظفون الطبيون املريض باستخدام فعل حس 
 .املستشفى 
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 (أي تدمي الرحم)جلطات الدم المتراكمة في الرحم  .7
 .  إمتالء الرحم بالدمحيصل ذلك عندما يتم إنتاج جلطات الدم أسرع مما يكون بإمكان الرحم أن خيرجها، ويؤدي ذلك إىل 
 .يكون العالج بالسفط املتكرر إىل أن يتم إزالة الدم واجللطات من الرحم. سوف يشعر املريض باإلنتفاخ والتشنج الشديد 
 
 النزف .8
 اإلعتالل  أو قد ينتج النزف أو النزيف الشديد عن متزق عنق الرحم أو اإلنثقاب أو األنسجة املتبقية أو الوهن يف الرحم أو التفتق 
 قد يكون النقل . قد يتطلب النزف املعاجلة باألدوية والسفط املتكرر يف العيادة. اخلثري أو شذوذات أخرى يف الرحم أو املشيمة 
 . إىل املستشفى ضروري من أجل التوسيع والكشط أو أي عملية جراحية أخرى وقد يتطلب نقل الدم 
 
 الموت .9
وهو ينبغي مقارنة هذا اخلطر مع خطر املوت من املتابعة يف احلمل حىت الوالدة . كاد يذكرال يإن خطر املوت من اإلجهاض  
 إن سن احلمل هو أهم عامل خطر وإن نسبة الوفيات أقل يف الفصل . بإثين عشر مرة من خطر اإلجهاض املبكر أكثر خطراً  

 ف والعدوى وإىل حد أقل، التخدير ألن التخدير العام ويسبب هذه الوفيات النز . احلمل مقارنًة بالفصل الثاين منه األول من
 . على نطاق واسع ويقل استخدامهأصبح أكثر أماناً 
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