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إذا ما قررت سيدٌة حملت بغري رغبٍة منها بعد حصولها عىل 
املشورة املوىص بها قانونًا، أن تُجري إجهاًضا للحمل، فإنه 
هذا الكتيب اإلرشادّي يعطيها معلوماٍت حول االشرتاطات 
الواجب تّوفرها من أجل إمكانية عمل إجهاض للحمل ال 

يعاقب عليه القانون، كام يزوِّدها أيًضا مبعلوماٍت حول 
الخطوات الالزمة إلجراء عملية إجهاض الحمل. كام ترُسد 

معلوماٌت حول السؤال املهم للغاية بالنسبة لكل السيدات 
ذوات الدخل املنخفض أو حتى السيدات الاليت ال ميلكنه، 

والذي يتعلق بتحمل التكاليف الالزمة إلجهاض الحمل من 
ي الكتيب  جانب والية ساكسونيا السفىل. إىل هذا يُسمِّ

اإلرشادّي االشرتاطات الالزم توفّرها لعمليات إجهاض الحمل 
يف حالة وجود أعراض طبية وجنائية. 

ميكن أن يُسبِّب الحمل حالًة من السعادة والفرحة واألمل. 
لكن ميكن أن يجلب معه القلق والخوف واالرتباك، وبخاصة 

عندما تحمل سيدة عىل غري رغبٍة منها أو تتهدد السيدَة 
الحامل أخطاٌر صحية بسبب الحمل. تتواجد يف والية 

ساكسونيا السفىل شبكٌة شاملة ملساحة الوالية بأكملها تضم 
حوايل 250 مركزًا للمشورة يف نزاعات الحمل، معرتف بهم 

م مشورة شاملة للسيدات الحوامل يف الحاالت  حكوميًا، تُقدِّ
الشائكة ومتّدهن أيًضا باملعلومات الالزمة حول إمكانيات 

املساعدة والدعم املتعددة الجوانب للسيدات الحوامل 
واألمهات، عىل سبيل املثال حول املؤسسة االتحادية "األم 

واالبن – حامية الحياة الغري مولودة" أو حول املؤسسة 
القومية "األرسة يف أزمة". يف كثريٍ من الحاالت ميكن حل 
النزاعات واملشكالت، التي تبدو يف بدايتها جبالً ال ميكن 
تجاوزه، مبساعدة كوادر استشارية عىل مستوى عاٍل من 
الكفاءة. تجد السيدات الباحثات عن املشورة والنصيحة 

ورشكائهن قامئًة مبراكز املشورة يف نزاعات الحمل واملعرتف 
بها يف ساكسونيا السفىل يف كتيب منفصل أو يف شبكة 

اإلنرتنت عرب الرابط:

www.ms.niedersachsen.de > Themen  

> Beratungs- und Serviceangebote >  

Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen

 ُمقدمة ُمقدمة

ُمقدمة



0607

إذا ما قررت سيدٌة إنجاب طفل، فإن الشارع أقر سلسلًة 
من اإلمكانيات للوقوف إىل جانب السيدة بالنصح والدعم. 

كل رجل وسيدة لديهم الحق يف طلب املشورة حول 
املوضوعات التالية:  

التوعية الجنسية وتحديد النسل وتنظيم األرسة،  °

°  اإلعانات واملساعدات القامئة والداعمة لألطفال واألرس، 
مبا يف ذلك الحقوق الخاصة يف الحياة العملية،

°  فحوصات الرعاية أثناء الحمل وتكاليف الوالدة،

°  املساعدات االجتامعية واالقتصادية للسيدات الحوامل، 
وبخاصة اإلعانات واملساعدات املالية عند البحث عن 
شقة أو فرصة عمل أو فرصة تدريب أو عند الحصول 

عليها،

 °  إمكانيات املساعدة لألشخاص املعاقني وذويهم،
 والتي تتوفر قبل ميالد طفٍل مترضر يف صحته 

الجسدية أو العقلية أو النفسية وبعد والدته، طرق 
إجراء إجهاض الحمل

°  والتوابع النفسية والجسدية لإلجهاض واملخاطر 
املرتبطة بذلك، 

°  إمكانيات الحل للنزاعات النفسية االجتامعية املرتبطة 
مع الحمل، وبخاصة أيًضا بعد ظهور نتائج فحوصات 

تشخيصية ملفتة قبل الوالدة،

°  وجهات النظر القانونية والنفسية االجتامعية فيام 
يتعلق مبسألة التبّني.

تحصلني يف املكاتب االستشارية، فضالً عن ذلك، عىل املساعدة 
والدعم عند تقديم الطلبات لدى البحث عن شقة أو البحث 

عن إمكانية رعاية للطفل أو عند استكامل تأهيلك.

تساعد مؤسسة "األرسة يف أزمة"، والتي أسستها الحكومة 
الوطنية يف ساكسونيا السفىل، األرس التي انزلقت إىل هاوية 
األزمات بسبب أحداث مل تكن يف الحسبان، وذلك من خالل 

إعانات مادية.

محوٌر أخر من محاور أنشطة املؤسسة هو املساعدة املادية 
عند الحمل والوالدة. متنح املؤسسة يف ساكسونيا السفىل 

املوارد املالية للمؤسسة االتحادية "األم واالبن – حامية 
الحياة الغري مولودة".

تُخصص هذه املساعدات، عىل سبيل املثال، لرشاء مالبس 
الوالدة أو مستلزمات الرضيع أو تغيري السكن. تقدم مراكز 

املشورة يف نزاعات الحمل معلوماٍت أكرث تفصيالً يف هذا 
الصدد وحول إمكانيات الدعم املادية األخرة

إن الحمل غري املرغوب فيه ميكن أن يودي بالسيدة إىل 
وضعٍ متأزم. من ثم يتعني عليها أن تُجابه القرار، هل 

ميكنها أن تلد طفالً )أخر( أم أنها تريد ذلك. من هنا تقدم 
كل مراكز املشورة يف نزاعات الحمل واملعرتف بها رسميًا 

املساعدة والدعم لحل النزاعات املحتملة، واملعلومات حول 
االشرتاطات التي يجب توفّرها حتى ال تضع السيدُة نفسه 

عند إجهاض الحمل تحت طائلة القانون.

نقطة االنطالقنقطة االنطالق

نقطة االنطالق

تساعد مؤسسة "األرسة يف أزمة"، والتي أسستها الحكومة 
الوطنية يف ساكسونيا السفىل، األرس التي انزلقت إىل هاوية 
األزمات بسبب أحداث مل تكن يف الحسبان، وذلك من خالل 

إعانات مادية.

محوٌر أخر من محاور أنشطة املؤسسة هو املساعدة املادية 
عند الحمل والوالدة.

متنح املؤسسة يف ساكسونيا السفىل املوارد املالية للمؤسسة 
االتحادية "األم واالبن – حامية الحياة الغري مولودة".

ص هذه املساعدات، عىل سبيل املثال، لرشاء مالبس  تُخصَّ
الوالدة أو مستلزمات الرضيع أو تغيري السكن.

تقدم مراكز املشورة يف نزاعات الحمل معلوماٍت أكرث 
تفصيالً يف هذا الصدد وحول إمكانيات الدعم املادية 

األخرى.

إن الحمل غري املرغوب فيه ميكن أن يودي بالسيدة إىل 
وضعٍ متأزم. من ثم يتعني عليها أن تُجابه القرار، هل ميكنها 

أن تلد طفالً )أخر( أم أنها تريد ذلك.

من هنا تقدم كل مراكز املشورة يف نزاعات الحمل واملعرتف 
بها رسميًا املساعدة والدعم لحل النزاعات املحتملة، 

واملعلومات حول االشرتاطات التي يجب توفّرها حتى 
ال تضع السيدُة نفسه عند إجهاض الحمل تحت طائلة 

القانون.
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يجب أن مينحِك املركز االستشارّي يف نهاية الجلسات 
االستشارية شهادة مشورة ممهورة باسمِك والتاريخ. املشورة 
مجانية. يف حالة وجود َعرَض طبي من أجل إجهاض الحمل 

أيًضا بعد  أسبوع الحماللثاين عرش، فإن الطبيب ملزٌم 
قانونًا بتقديم املشورة إليِك. يخربِك الطبيب أيًضا بحقك يف 

الحصول عىل مشورة نفسية أخرى وعميقة ويُحيلك – طاملا 
كنِت متقبلة – لعمل اتصاالت أيًضا مع مراكز استشارية. 

وميكنِك اإلعالن رصاحًة عن تنازلِك عن تلقي املشورة. عىل 
مة إليِك متثل يف كل  أن املشورة الطبية والنفسية املُقدَّ

الحاالت مساعدًة يف اتخاذ قرارِك. وتحصلني عىل املشورة 
النفسية يف مراكز املشورة يف نزاعات الحمل املعرتف بها 

رسميًا يف والية ساكسونيا السفىل. 

إذا ما كنِت تبحثني عن طبيب من أجل الحصول عىل 
املشورة، فإنه من الرضورّي أن تعريف، أن هذا ليس مسموًحا 

له إجراء إجهاض الحمل بأي حاٍل من األحوال. يجب أن 
تكون املشورة مبكرًة قدر اإلمكان، حتي ميكنِك التفكري 

بهدوء وروية وحتى ال تتخذي قرارِك تحت ضغط الوقت.

أنِت حامل وتفكرين يف إجهاض الحمل، إًذا تويص اللوائح 
القانونية دامئًا وأبًدا يف البداية بطلب املشورة، طاملا مل يثبت 

أي دافع جنايّئ. مُيكن إجراء إجهاض للحمل دون َعرَض 
، فقط حتى األسبوع الثاين عرش من الحمل وبعد  صحيٍّ

مشورٍة مسبقة. ويجب أن تتم املشورة يف واحٍد من مراكز 
املشورة يف نزاعات الحمل املعرتف بها رسميًا. تم تجميع 

عناوين مراكز املشورة يف نزاعات الحمل املعرتف بها رسميًا 
يف كتيٍب منفصل.

وأنت متلكني حق إخفاء هويتك حيال الشخص الذي يُقدم 
لِك املشورة. وتحصلني أثناء املشورة عىل النصيحة واملعلومة 

واملساعدة يف كل املسائل التي تتعلق بنزاٍع محتمل نتيجة 
الحمل. ميكن أحيانًا أن تشمل املشورة نقاشاٍت استشارية 

عىل مراٍت متعددة. ويجب فتح املشورة عىل نتائج مختلفة 
والقرار يرجع إليِك سيديت.

الخطوة األوىل: املشورة
 االشرتاطات الالزمة إلجهاض ال يقع تحت طائلة القانون –

 اإلمكانيات الثالثة

.1   إجهاض الحمل بعد املشورة دون َعرَض )تنظيم 

املشورة( صحيٌح أنه ينتهك القانون، لكنه ال يُعرِّض 

للمسائلة القانونية، عندما: 

يُجرى يف خالل 12 أسبوًعا من الحمل،  °

°  بعد تلقي املشورة من واحٍد من مراكز املشورة يف 
نزاعات الحمل املعرتف بها رسميًا،

يلزم فيه وجود مهلة 3 أيام بني املشورة  °

وبني إجهاض الحمل   °

°  يتم التنفيذ بعد تقديم شهادة املشورة ذات الصلة من 
طبيب بناًء عىل طلب السيدة الحامل.

ينطبق ذلك أيًضا عىل إجهاض دوايئ، عىل أن ذلك النوع من 
اإلجهاض ال يتم إجراؤه إال قبل اليوم الثالث والستني من 

بداية أخر دورة حيض منتظمة.

االشرتاطات الالزمة إلجهاض ال يقع تحت طائلة القانون – اإلمكانيات الثالثةالخطوة األوىل: املشورة

.2   ال يكون إجهاض الحمل بَعرٍَض طبيٍّ مخالًفا للقانون أو 

ا للعقوبة، عندما: ُمعرٍضٍّ

يتم مبوافقة السيدة الحامل  °

يُجرى عن طريق طبيب  °

°  يكون التدخل الجراحّي حسب املعرفة الطبية ومبراعاة 
الظروف الحياتية الحارضة واملستقبلية أمرًا رضوريًا، 

من أجل الحيلولة دون تعريض السيدة الحامل 
لخطر املوت أو لخطر اإلرضار البالغ بحالتها الصحية 

الجسدية أو النفسية. العنص الحاسم هو صحة 
السيدة الحامل. 

يف حالة توقع حدوث رضر للطفل، فإنه ال الرضر نفسه، وال 
حتى األذى الجسدّي أو النفيّس وحده ميكن أن ميثّل إيذانًا 

بذلك. ويجب عىل الطبيب أن يقّدم لِك املشورة بدايًة 
ويخربِك عن حقك يف طلب مشورة أخرى عميقة ويحيلِك، 
بناًء عىل موافقتِك، إىل عمل اتصاالٍت مع مراكز استشارية. 
وال ميكنك استصدار التأكيد الكتايّب لوجود الَعرَض إال بعد 

انقضاء مدة ثالثة أيام بعد فتح نتيجة الفحص التشخيصية 
امللفتة أو بعد املشورة الطبية. وال تنطبق مدُة التفكري هذا 

إذا كان هناك خطٌر صحيٌّ جسيم حايل تلزم مجابهته. وال 
يُوىص بعمل مشورة لدى مركز استشاري. 
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 الخطوة الثانية:
 توضيح ُمتحمل التكاليف

إذا ما تعنيَّ عليِك دفع تكاليف إجهاض الحمل بنفسِك، 
فعليِك أوالً سؤال طبيبك حول التكاليف املفرتض عليِك 

دفعها. وبحسب الخربات املتداولة يجب عليِك توقع دفع 
حوايل 250 يورو يف حالة إجهاض الحمل العالجي الدوايّئ 

والخايل من املشكالت، ومبلغ 350 يوروتقريبًا يف حالة 
إجهاض الحمل الجراحّي املتنقل. يستند تحديد حساب 

أتعاب الطبيب الخاص عىل الئحة رسوم األطباء. مُيكن أن 
تُحسب اإلعانات لعمليات إجهاض الحمل حسب قاعدة 

املشورة فقط حتى 1,8 مثل إجاميّل األتعاب. إذا ما تعنّي 
عليك إجراء عملية إجهاض الحمل ألسباٍب صحية يف عيادٍة 

مستقرة، فيلزم عليِك االستعالم مبكِّرًا لدى املستشفى 
عن مقدار الرسوم الناشئة، إذ أن رسوم العملية ميكن أن 
تتفاوت يف قدرها باختالف املستشفيات، عالوًة عىل كون 
تكاليفها تتجاوز بقدٍر كبري إجراء إجهاض الحمل بشكٍل 

متنقل. وأيًضا يف حالة إجراء إجهاض الحمل يف عيادة 
مستقرة، يلزم عليِك فقط دفع رسوم الخدمات الطبية 

لعملية اإلجهاض الفعلية وأيًضا الخدمات الالزمة للمعالجة 
البعدية يف حالة انتهاء العملية دون مشكالت. تأكدي أنِك 
ال توقعني عىل اتفاقاٍت إضافية غري رضورية بشأن خدماٍت 

طبية اختيارية، سوف تثقل عليِك ماديًا.

.3   ال يكون إجهاض الحمل بَعرَض جنايئ مخالًفا للقانون 

ا للعقوبة، عندما: ومن ثم ليس ُمعرٍضٍّ

°  يكون قد ارتكبت يف حق السيدة الحامل وطبًقا 
للمعرفة الطبية جرمية اغتصاب أو إكراه جنيس أو 

إساءة استغالل جنيس،

ة تصب يف صالح فرضية أن الحمل  °  تتوفر أسباٌب ُملحِّ
نتج عن اعتداء،

°  مل ينقيض عىل االعتداء 12 أسبوًعا 

يكون التدخل الجراحّي مبوافقة السيدة الحامل  °

يُجرى عن طريق طبيب أو طبيبة.  °

يف حالة الَعرَض الجنايّئ ال يوىص بعمل مشورة عند إجهاض 
الحمل، لكن ميكن طلبها منِك بطبيعة الحال. تنطبق يف كل 

حاالت إجهاض الحمل قاعدٌة أساسية مفادها أن الطبيب 
الذي أجرى مشورة النزاع حول الحمل أو شخَّص بنفسه 
الَعرَض الصحّي، ليس مسموًحا له إجراء عملية إجهاض 

الحمل. 

الخطوة الثانية: توضيح ُمتحمل التكاليف االشرتاطات الالزمة إلجهاض ال يقع تحت طائلة القانون – اإلمكانيات الثالثة

يف مقابل عمليات اإلجهاض املُستحثَّة طبيًا أو جنائيًا تتلّقى 
ن عليهن يف التأمني الصحّي الحكومّي،  السيدات، املؤمَّ

التكاليف مدفوعًة من رشكة التأمني الصحّي القانونية. أما 
ن عليهن من قطاع التأمني الخاص،  بالنسبة للسيدات، املؤمَّ
فيجب عليهن االستعالم مسبًقا لدرج رشكة التأمني الصحّي 

الخاصة بهن، عام إذا كانت ستتكفل بتكاليف عمليات 
اإلجهاض املُستحثَّة طبيًا أو جنائيًا، إذ أن ترشيعات تحّمل 
النفقات لدى رشكات التأمني الصحّي الخاصة تختلف من 

رشكة ألخرى. 

عملياُت إجهاض الحمل حسب قاعدة املشورة ال يتم 
متويلها ال من رشكات التأمني الصحّي الحكومية وال حتى 

الخاصة، ومن ثم تتحمل السيدات وحدهن التكاليف.

طاملا كنِت مشرتكًة يف التأمني الصحّي الحكومّي، فإن رشكة 
ل التكاليف الناتجة عن تلك العمليات الطبية  التأمني تتحمَّ

التي تتجاوز التدخل الجراحّي الفعيّل لعملية اإلجهاض، من 
قبيل الفحوصات األولية أو املعالجة الالحقة ألية شكاوى 

قد تظهر يف سياق إجهاض الحمل. أما إذا كنِت مشرتكًة يف 
التأمني الصحّي يف القطاع الخاص، فيلزم عليِك االستعالم 

لدى رشكة التأمني الصحّي الخاصة بِك عن ماهية التكاليف 
التي ستتحملها الرشكة والناتجة عن عمليات طبية معينة 

ترتبط بعملية إجهاض الحمل وفًقا لقاعدة املشورة.
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تحت أي ظروف تتحّمل الوالية التكاليف؟

ىل والية ساكسونيا السفىل استناًدا إىل قانون نزاعات  تتوَّ
الحمل تحّمل تكاليف إجهاض الحمل تبًعا لقاعدة املشورة 
للسيدات ذوات الدخل املنخفض أو الاليت ال ميتلكن دخالً، 

حني توفر الظروف التالية:

.1   مقر سكنك أو إقامتك املعتادة يف والية ساكسونيا 

السفىل.

.2   صايف دخلك الشهرّي يقل عن 1.075 يورو. يرتفع 

سقف هذا الدخل مبقدار 254 يورو نظري كل طفٍل 
تلزمك رعايته، عندما يكون الطفل قارًصا

  وينتمي إىل ميزانيتك املنزلية أو أنه يحظى بالرعاية 
بشكٍل كبريٍ منِك.

.3   ترفع تكاليف املسكن )كاإليجار مثالً( لِك وألطفالك 

املذكورين أعاله، والتي تتجاوز 315 يورو ، من 
سقف الدخل أيًضا، لكن بحد أقىص مبقدار 315 

يورو )نسخة: 01.07.2015، تنطبق عىل كل 
املحتويات املذكورة أعاله(.

 .4     ليس متاًحا لِك ثروًة ذات قيمة عىل املدى القصري. 

تتم موامئة حدود الدخل سنويًا مع 1 يوليو/متوز.

تعترب الرشوط الالزمة لتحّمل التكاليف متحققة، عندما 

°  تتلقني مساعداٍت عابرة من أجل تأمني قوت الحياة 
حسب الكتاب الثاين عرش من قانون الشؤون 

االجتامعية،

°  تتلقني إعاناٍت لتأمني قوت الحياة حسب الكتاب الثاين 
عرش من قانون الشؤون االجتامعية،

°  تتلقني دعاًم للتأهيل يف إطار توصية املؤسسة 
االتحادية للعمل بشأن الدعم الفردّي للتأهيل املهنّي 

أو  بشأن الدعم العميّل واملهنّي لذوي االحتياجات 
الخاصة أو إعاناٍت حسب قانون إعانة طالبي اللجوء

 °  تتلقني دعاًم للتأهيل وفق القانون االتحادّي
 لدعم التأهيل 

°  أو عندما تتكفل مؤسسة إعانة اجتامعية أو إعانة 
الشباب بتكاليف إقامتِك يف ملجأ أو مسكن أو يف 

منشأة مشابهة.

  يجب عليِك التقدم بطلب تحّمل التكاليف، ويكون
 ذلك عىل أية حال قبل إجراء عملية إجهاض الحمل. ال 

 تُطلب معرفة دخل وثروة رشيك الزواج أو األبوين وال
 يتم حسابهام. 

حتى يف حالة إجهاض الحمل باستخدام األدوية أيًضا ينبغي 
تقديم الطلب قبل بداية مرحلة املعالجة الطبية، والتي 

تبدأ مع تعاطي األدوية املُسببة إلجهاض الحمل. تتقدمني 
بطلب تحمل التكاليف من خالل الوالية لدى رشكة التأمني 
الصحّي الحكومية الخاصة بك والتي تتقبل الطلبات داخل 
الوالية. وباملثل ميكن للسيدات املعوزات، املشرتكني ضمن 
تأمني صحي خاص، أن يتقدمن بطلبهن لتحّمل التكاليف 

عرب رشكة تأمني صحي حكومية. وترسد الصفحة 14 طريقة 
 التقدم بالطلبات بشكٍل أكرث تفصيالً. فيام بعد ذلك ال

 يكون تحمل التكاليف ممكًنا. 

بالنسبة للسيدات ذوات الدخل املنخفض أو الاليت ال ميتلكن 
دخالً، ويريدن إجراء عملية إجهاض الحمل حسب قاعدة 

املشورة، فإن كافة النفقات املطلوبة من أجل إجراء العملية 
يتم دفعها إما من جانب الوالية أو من رشكتها الحكومية 

للتأمني الصحّي. ال توضع اإلجراءات الطبية اإلضافية 
الرضورية من الناحية العالجية يف الحسبان يف العادة. أما 

إذا كانت هذه اإلجراءات رضورية يف حاالٍت استثنائية، فإنها 
تتطلب إبرام عقد خدمي خاص مكتوب بينِك وبني الطبيب. 

ال ميكن طلب أتعاب إضافية بصورة عامة. اإلجراءات التي 
تتجاوز حد الرعاية الطبية الرضورية من الناحية العالجية، 
مثل التدخالت الجراحية التجميلية، والتي تُجرى بالتزامن 
مع عملية إجهاض الحمل، فإن تكاليفها تُحسب فقط إذا 

أُجريت بطلٍب منك. وعىل أية حال يلزم عليِك االتفاق عىل 
مثل هذه اإلجراءات كتابيًا.

قدم دوم: تقبل هزینه ها قدم دوم: تقبل هزینه ها

وأيًضا يف حالة إجراء إجهاض الحمل يف عيادة مستقرة، يلزم 
عليِك فقط دفع رسوم الخدمات الطبية لعملية اإلجهاض 

الفعلية وأيًضا الخدمات الالزمة للمعالجة البعدية يف حالة 
انتهاء العملية دون مشكالت.

تأكدي أنِك ال توقعني عىل اتفاقاٍت إضافية غري رضورية 
بشأن خدماٍت طبية اختيارية، سوف تثقل عليِك ماديًا.
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إشارة للسيدات القارصات:

بالنسبة إليك أيًضا سيديت، تنطبق اللوائح املذكورة. ميكنِك 
تقديم طلبات لتحّمل النفقات شخصيًا. ونزوالً عىل طلبِك 

م إليِك رشكُة التأمني الصحّي، ما إن تتثبّت من أحقيتِك،  تقدِّ
شهادًة تخّص تحّمل النفقات. فقط بواسطة شهادة تحمل 
النفقات الصادرة عن رشكة التأمني الصحّي يحق للطبي أو 
املستشفى تقايض تكاليف عملية إجهاض الحمل من والية 
ساكسونيا السفىل. تحصلني من رشكة التأمني عىل الشهادة 

يف نسختني، ويُرجى منِك تسليم النسختني يف يوم إجراء 
عملية إجهاض الحمل إىل طبيبك أو إىل املستشفى. ومن ثم 

ال تكوُن لِك أية عالقة بتسوية النفقات بني الجهتني. رجاًء 
تّذكري أنه يف حالة اإلصدار املتأخر لبيان تحّمل التكاليف 

يسقط حقِك يف تحّمل التكاليف من جانب والية ساكسونيا 
السفىل ومن ثم تُلقى تبعة تحّمل تكاليف عملية إجهاض 

الحمل عليِك.

كيف ُيكن التقّدم بطلب لتحّمل التكاليف وأين؟

صحيٌح أن التكاليف تتحملها والية ساكسونيا السفىل، لكن 
البد من التقدم بطلب من أجل ذلك لدى رشكات التأمني 

الصحّي الحكومية. 

إذا

°  كنِت مشرتكًة يف رشكة تأمني صحّي حكومية، تحصلني 
عىل استامرة الطلب من رشكتِك للتأمني الصحّي؛

°  مل تكوين مشرتكًة يف رشكة تأمني صحي حكومية، 
تحصلني عىل استامرة الطلب من إحدى مؤسسات 

التأمني الصحّي الحكومية حسب اختيارك بالقرب من 
محل سكنك أو مقر إقامتك املعتاد. 

لديِك الحق أيًضا يف تنفيذ عملية الطلب كتابيًا، من خالل 
طلب االستامرة هاتفيًا من )إحدى( رشكة التأمني الصحّي 

وإعادة إرساله مكتملة البيانات. 

وميكنِك، حتى ال تتعرضني لضغط الوقت، أن تتقدمي 
بالطلب شخصيًا إىل رشكة التأمني وتّصي عىل اتخاذ قرار 

بشأن طلب دون إرجاٍء أو تأخري. 

إذا ما كنِت تستوفني رشوط تحّمل التكاليف من جانب 
الوالية )انظري صفحة 12( ، فسوف تُسلِّمِك رشكة التأمني 

الصحّي عىل الفور شهادة تحّمل التكاليف، ومن ثم يتم 
تفادي فرتات التوصيل الطويلة للتسليم بالربيد.

قدم دوم: تقبل هزینه ها قدم دوم: تقبل هزینه ها
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يف حالة وجود َعرَض طبّي يلزم عليِك من األساس قبل إثباته 
اإلعالن كتابًة عن طلب املشورة واإلحالة إىل مركز استشارّي 

أو التنازل عن هذه الخطوة. ويتم اإلعالن أمام الطبيب الذي 
سيقوم يف املعتاد ليس قبل انقضاء ثالثة أيام عىل املشورة 

بإثبات الَعرَض املوجود. وال ينطبق هذا إذا كان هناك خطٌر 
جسيم عىل جسدك أو حياتِك. ميكن أن تُجرى عملية إجهاض 

الحمل بشكٍل متنقل أو مستقر. أما عن معرفة الطبيب أو 
املستشفى التي تُجري عملية إجهاض الحمل بالقرب منك، 

فيمكنِك ذلك بسؤال املراكز االستشارية الخاصة بنزاعات 
الحمل واملعرتف بها أو عن طريق رشكة التأمني الخاصة بِك. 

إجهاض الحمل جراحيًا أو دوائيًا؟ يف أملانيا تُتاح اإلمكانية 
إلجراء عملية إجهاض الحمل بشكٍل بديل عن اإلجهاض 
التقليدّي باستخدام األدوات )طريقة الشفط أو السحج( 

وذلك باستخدام األدوية. يلزم عليِك اتخاذ القرار حول طريق 
إجهاض الحمل املناسبة بالنسبة إليك بعد استشارٍة مسهبة 

ومطوَّلة مع طبيبك املُعالج.

عندما تحتاجني إىل إجراء عملية إجهاض للحمل حسب 
قاعدة املشورة، فأنِت بحاجٍة إىل املستندات التالية: 

°  شهادة املشورة، ممهورًة باسمِك والتاريخ وتوقيع مركز 
املشورة يف نزاعات الحمل املعرتف به رسميًا؛

°  شهادت تحّمل التكاليف من جانب رشكة التأمني 
الصحّي الحكومية حني الرضورة؛

°  طاملا كنِت مشرتكًة يف التأمني الصحّي الحكومّي، فيلزم 
تقديم بطاقة التأمني الصحّي الخاصة بِك من أجل 
التكاليف التي ترتبط بشكل غري مبارش مع عملية 

إجهاض الحمل ويتم تحّملها من جانب رشكة التأمني 
الصحّي مبارشًة؛

°  عند تقديم َعرَض )انظري صفحة 9( تحتاجني بدالً من 
شهادة املشورة إىل شهادة الَعرَض املناسبة وأيًضا بطاقة 

التأمني الصحّي الخاصة بِك، طاملا كنِت مشرتكًة يف 
التأمني الصحّي الحكومّي.

ال يُسمح بإجراء إجهاض الحمل دوائيًا باستخدام عقار
:Mifegyne

® 

°  إذا مل يتم تأكيد الحمل بشكل يقينّي؛

°  عندما ينشأ شٌك عميّل عىل وجود حمل خارج الرحم 
)مثالً يف حالة الحمل األنبويب(؛

°  إذا كانت بداية أخر دورة حيض تعود إىل ما قبل ما 
يزيد عن 63 يوًما؛

°   يف حالة الربو الشديد وغري املُعالج بشكٍل كاٍف؛

°   يف حالة وجود أمراض مزمنة يف الكبد و/أو الكىل؛

°  يف حاالت الحساسية ضد عقار ميفيربيستون؛

يف حاالت عدم تحمل بروستاغالندين؛   °

يف حالة سوء التغذية.    °

ميكنك معرفة معلومات حول املخاطر األخرى واآلثار 

الجانبية املحتملة من خالل التشاور مع طبيبِك املعالج.

ويعرض الجدول التايل أهم االختالفات بني الطرق املختلفة 
لإلجهاض. وبديهيٌّ أنِك تتلقني معلوماٍت أشمل أيًضا لدى 
كل املراكز االستشارية لنزاعات الحمل املُعرتف بها رسميًا 

ولدى طبيبِك املعالج. 

املشورة بعد نجاح عملية إجهاض الحمل

إذا ما كانت لديِك حاجٌة للحديث أو ما زالت لديِك أسئلٌة 
تحتاُج إىل إجاباٍت بعد عملية إجهاض الحمل، فيمكنِك 

بطبيعة الحال التوّجه إىل املركز االستشارّي لنزاعات الحمل 
بالقرب منِك.

أحقية مواصلة تلّقي الراتب وإعانة املرض

يقيض القانون بأحقية مواصلة تلّقي الراتب يف كل حالة 
إجهاض للحمل أُجريت طبيًا. يف حالة إجهاض الحمل 

حسب قاعدة املشورة دون َعرَض تحصلني عىل شهادة 
تفيُد بعدم قدرتِك عىل العمل، كام يف حالة املرض، لكنِك 
ال تحصلني عىل إعانٍة مرضية مقابل فرتة عدم القدرة عىل 

العمل بسبب اإلجهاض. يف حالة إجهاض الحمل مع تقديم 
َعرَض )انظري صفحة 9( تحصلني عىل شهادة تفيُد بعدم 

قدرتِك عىل العمل، كام يف حالة املرض. وتُدفع إعانة املرض 
من جانب رشكة التأمني.

الخطوة األخرية: إجهاض الحمل الخطوة األخرية: إجهاض الحمل

 الخطوة األخرية:
 إجهاض الحمل
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إىل غاية أي موعٍد زمنّي ميكن إجراء 
اإلجهاض؟

 حتى اليوم الثالث والستني. وتُحسب
 املدة من بداية أخر دورة حيض

 حتى األسبوع الثاين عرش بعد بداية الحمل،
  عند ظهور َعرَض طبّي أيًضا بعد األسبوع الثاين

 عرش من بداية الحمل

يقيض القانون بأحقية مواصلة تلّقي الراتب يف كل حالة 
إجهاض للحمل أُجريت طبًيا.

يف حالة إجهاض الحمل حسب قاعدة املشورة دون َعرَض 
تحصلني عىل شهادة تفيُد بعدم قدرتِك عىل العمل، كام يف 

حالة املرض، لكنِك ال تحصلني عىل إعانٍة مرضية مقابل فرتة 
عدم القدرة عىل العمل بسبب اإلجهاض.

يف حالة إجهاض الحمل مع تقديم َعرَض )انظري صفحة 9( 
تحصلني عىل شهادة تفيُد بعدم قدرتِك عىل العمل، كام يف 

حالة املرض. وتُدفع إعانة املرض من جانب رشكة التأمني.
 من خالل التعاطي املستقل لألدوية

 داخل عيادة طبيبك
 عن طريق تدخل جراحي طبي؛ تخدير

 موضعي أو كيل إذا استدعى األمر

عدة أيام؛ تعاطي اثنني من األدوية بتواتر يرتاوح بني 36 
وحتى 84 ساعة؛ فحوصات بعد 2 – 3 أسابيع

 حاالت نزيف وآالم يف الجزء السفيّل، وتقلصات، وصداع،
 وغثيان، وقيء، وإسهال، وحمى، وغيبوبة، وإجهاض غري

مكتمل يف 1 – 4 % من الحاالت

 دقائق معدودة؛ فحوصات بعد
 4 – 6 أسابيع

إصابات يف منطقة عنق الرحم والرحم، وحاالت 
عدوى مع احتامل حدوث عقم، وحاالت تخدير

كيف يُجرى اإلجهاض؟

من هي املدة التي يستغرقها اإلجهاض؟

ما هي املخاطر واألعراض الجانبية؟

اإلجهاض الدوايّئاإلجهاض الجراحّي

قدم آخر: سقط جنین قدم آخر: سقط جنین


