الطبٌبة سانجٌتا أغراوال
دكتوراه فً الطب (مومباي) زمالة الكلٌة الملكٌة ألطباء التولٌد وأمراض النساء (لندن ،المملكة المتحدة) DNBE DGO

الهاتف91-22-24312821 / 91-98202 21675 :
طبٌبة نساء وتولٌد البرٌد اإللكترونًdrsangeeta@abortioninmumbai.com :

اإلجهاض
مرحبًا بكم فً المولع اإللكترونً للدكتورة سانجٌتا أغراوال
صة من دبً ،والشارلة ،وأبو ظبً ،والفجٌرة باإلمارات (اإلمارات العربٌة
من الشائع إلى حد بعٌد لٌام المرضى من جمٌع أنحاء العالم ،وخا ً
المتحدة) ،والرٌاض ،وجدة بالمملكة العربٌة السعودٌة ،والبحرٌن ،والكوٌت ،والدوحة بمطر ،ومسمط بسلطنة عمان ،وسنغافورة ،والفلبٌن من
جنوب شرق آسٌا ،بزٌارة الهند لطلب المشورة والعالج بخصوص أمراض النساء من الطبٌبة سانجٌتا أغراوال.
نبذة عن الطبيبة






لمد تدربت فً المعهد الهندي الرائد وحصلت على دكتوراه فً الطب.
وعملت فً المملكة المتحدة وحصلت على زمالة الكلٌة الملكٌة ألطباء التولٌد وأمراض النساء
ولد التحمت بمستشفى مومباي ،وكانت تموم بزٌارات إلى المعاهد الرائدة األخرى من أجل المرضى الداخلٌٌن.
باإلضافة إلى أن لدٌها غرف استشارات خاصة فً برابهادٌفً ،وهً منطمة رالٌة جنوب وسط مومباي.
كما أنها تمدم للمرضى حلوالً ودٌة وعلمٌة وعملٌة لمشكالت أمراض النساء مع األخذ فً االعتبار الحفاظ على أعلى لدر من المٌم
المانونٌة واألخاللٌة.

السعي لإلجهاض
من الشائع جدًا لدي النساء أنهن ٌسافرن من مختلف البلدان إلى الهند إلجراء عملٌة إجهاض .ألن إنهاء الحمل حتى  19و  20أسبوعًا ٌٌعد أمر
لانونًٌا فً الهندٌ .رجى مالحظة أن عملٌات اإلجهاض تتم وفك حدود لانونٌة .وأننا ال نموم بعملٌات تحدٌد الجنس وانتماء النوع.
الطريقة
نمترح علٌن بمجرد وصولن إلى الهند أن نران فً العٌادة .سنموم بالفحص والتخطٌط باألمواج فوق الصوتٌة للتأكد من حجم ومولع الحمل.
سٌتم اتخاذ جمٌع الخطوات األخرى على النحو المطلوب.
حتى مدة  7أسابيع
ٌمكننا إجراء اإلجهاض باستخدام األلراص .وٌتم إعطائها لن فً العٌادة مع شرح اإلجراءات .ستتناولٌن مجموعة واحدة فً ذلن الٌوم والبالً
ٌجب تناوله بعد  48ساعة .سوف تحتاجٌن إلى سلسلة من الفحوصات للتأكد من اكتمال العملٌة.
من  7إلى  12أسبوع
فً هذه الحالة سوف تحتاجٌن إلى دخول المستشفى أو دار التمرٌض .سنموم بعد ذلن بعملٌة الكحت تحت التخدٌر .سوف تكونٌن لادرة على
السفر إلى بلدن فً نفس الٌوم .فً بعض األحٌان لد تحتاجٌن إلى البماء لفترة أطول.
من  12إلى  20أسبوع
هذا إجراء أطول وسوف ٌتطلب دخول المستشفى لمدة ٌومٌن ولد تحتاجٌن إلى أن تكونً فً الهند لمدة  3إلى  4أٌام .سوف ٌتم إعطائن الدواء
الذي سٌسهل أو ٌموم بعملٌة اإلجهاض.
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عندما تأتً إلى مومبايٌ ،جب أن ٌكون لدٌنِ كل التمارٌر واألدوٌة الخاصة بن إن وجدت.
ٌمكننا إجراء اختبارات الدم والتخطٌط باألمواج فوق الصوتٌة فً العٌادة عند الحاجة.
فً حال ما إذا كن ِ
ت بحاجة إلى التوسٌع أو الكحتٌ ،شترط كمطلب لانونً أن ٌكون هنان شخص بالغ مرافك لنِ  .لن ٌُسمح لنِ
ت بمفردن بدون مرافك.
كن
إذا
بدخول العملٌات
ِ
فً حال ما إذا كنتً بحاجة للتوسٌع أو الكحتٌ ،نبغً أن تكونً صائمة لمدة  4إلى  6ساعات .لذا تجنبً تناول أو شرب أي شًء
لبل االستشارة الخاصة بنِ بـ  3ساعات.
إذا كنت بحاجة إلى سٌارة تاكسً لكً تنملنِ من المطار ،سنموم بمشاركة بعض أرلام التاكسً.
لد ال تحتاجً إلى غرفة فندلٌة على اإلطالق.
سوف تحتاجً إلى عملة هندٌةٌ .مكننا مساعدتن بخصوص أرلام االتصال بالصرافة فً مومباي.
إننا ال نطلب موافمة الشرٌن  /الزوج فً حال الرغبة فً اإلجهاض ولكن ٌُفضل وجوده.
كما نموم بتوفٌر الخدمات ٌوم األحد وأٌام العطالت الرسمٌة إذا تم الحجز ممد ًما.
ال تترددي فً مراسلتنا عبر البرٌد اإللكترونً  /الرسائل المصٌرة أو االتصال فً حال طلب مزٌد من المعلومات.

سانجٌتا أغراوال
غرفة رلم  ،23الطابك الثانً ،مبنى ناف بهافنا ،فٌٌر سافاركار مارج ،برابهادٌفً،
غرفة الطبٌب:
مومباي – 400 025
91-22-24312821 / 91-98202 21675
أرلام الهواتف:
اتجاهات الوصول لمولعنا:
أفضل طرٌك ٌجب اتباعه من المطار إلى عٌادة الطبٌبة سانجٌتا أغراوال هو عن طرٌك وٌسترن أكسبرٌس هاٌواي ثم من باندرا ورلً سً لٌنن
ثم نتبع االتجاهات إلى برابهادٌفً.
وتمع العٌادة على الطرٌك الرئٌسً على نفس خط شركة بٌنجال للمواد الكٌمٌائٌة.
نحن
 بعد شركة بٌنجال للمواد الكٌمٌائٌة،
 لبل لاعة كوهٌنور،
 وفوق ورق حائط مارشال.
ٌمكن للمرضى الدولٌٌن زٌارتنا من خالل:
 الرٌاض ،جدة  -المملكة العربٌة السعودٌة  مسمط –
 دبً ،الشارلة ،أبو ظبً ،الفجٌرة  -اإلمارات (اإلمارات العربٌة المتحدة)
 الكوٌت  الدوحة – لطر  مسمط – سلطنة عمان
 البحرٌن
سلطنة عمان
 أوروبا
 الفلبٌن  أفرٌمٌا
 سنغافورة

