حبوب منع الحمل المركبة
ن�شرة دورية ي�صدرها ق�سم رعاية الأمومة والطفولة يف الرعاية ال�صحية الأولية العدد الثاين يونيو 2012م
ما هي أقراص منع الحمل المركبة؟

•هي �أقرا�ص حتتوي على جرعات قليلة من هرموين
الربوجي�ستريون و الإ�سرتوجني  -ي�شبهان الهرمونني
الطبيعيني يف ج�سم املر�أة.
•الأقرا�ص املركبة ملنع احلمل يطلق عليها �أي�ض ًا "
احلبوب"" ,احلبوب املركبة ذات اجلرعات القليلة" �أو
"احلبوب الفمية ملنع احلمل"

ما طريقة عملها ؟

تعمل �أ�سا�س ًا على منع خروج البوي�ضات من املبي�ضني ( متنع
التبوي�ض).
ما مدى فعاليتها؟

عند �إ�ستخدام �أقرا�ص منع احلمل املركبة بدقة (عدم ن�سيان
�أخذ الأقرا�ص) ،ف�إن �أقل من حالة حمل واحدة حتدث بني
كل � 100سيدة ( 3لكل � 1000سيدة)

جميع السيدات يمكنهـــن إستخدام •امل�صابات بفريو�س نق�ص املناعة الآدمي �سواء كن
أقراص منع الحمل المركبة بفاعلية و يعاجلن مب�ضادات الريرتوفريو�س �أو ال يعاجلن.
أمان و هذا يشمل السيدات الالتي:

•لديهن �أو لي�س لديهن �أطفال.
•الغري متزوجات.
•يف �أي فرتة عمرية �سواء كن مراهقات� ،أو كن
فوق � 40سنة.
•الالتي �أجه�ضن حديث ًا.
•املدخنات حتت �سن � 35سنة.
•الالتي يعانني من الأنيميا ( فقر الدم ) يف وقت
الإ�ستخدام �أو الالتي كن يعانني منها �سابق ًا.
•الالتي يعانني من دوايل ال�ساقني.

تستطيع السيدات بداية إستخدام
أقـراص منــع الحمـل المركبة:

•بدون فح�ص احلو�ض
•بدون حتاليل للدم �أو �أي حتاليل روتينية �أخري
•بدون الفح�ص للإكت�شاف املبكر ل�سرطان عنق الرحم
•بدون فح�ص الثدي
حتى لو كان احلي�ض ال�شهري ( الطمث)
منقطع ،ب�شرط �أن تكون مت�أكدة �إىل حد
كبري من عدم وجود حمل

كيف تستخدمين حبوب منع الحمل المركبة؟

تناويل حبة واحدة يومي ًا� ،إبدئي خالل اخلم�سة �أيام الأوىل من الدورة ال�شهرية.
بعد �إنتهاء ال�شريط ،توقفي عن �أخذ احلبوب ملدة �سبعة �أيام (لي�س �أكرث من ذلك)
ثم �أبدئي يف تناول �أول حبة من ال�شريط التايل.
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من التي ال تستطيع إستخدام أقراص منع الحمل المركبة؟

•الغري مر�ضعات و الالتي و�ضعن من اقل من � 3أ�سابيع.
•التي تر�ضع ر�ضاعة مطلقة و الر�ضيع بني  6ا�سابيع و � 6شهور
من العمر.
•التي عمرها � 35سنة و ما فوق و تدخن �أقل من � 15سيجارة
يف اليوم.
•من لديها �إرتفاع يف �ضغط الدم ( ) 99 – 90 / 159 – 140
•من �أ�صيبت بال�صفراء اثناء �إ�ستخدامها امل�سبق للحبوب
املركبة
•من تعاين من �أمرا�ض باملرارة.
•من عمرها � 35سنة �أو �أكرث و تعاين من ال�صداع الن�صفي و ال
ت�سبقه الأعرا�ض املنذرة له.

•من عمرها � 35سنة �أو �أقل و �أ�صيبت بال�صداع الن�صفي بدون
الأعرا�ض املنذرة له �أثناء �إ�ستخدامها للحبوب املركبة �أو
�ساءت حالتها ب�إ�ستخدامها.
•من �أ�صيبت ب�سرطان الثدي منذ �أكرث من � 5سنوات و مل
يعاودها املر�ض.
•امل�صابات مبر�ض ال�سكري منذ �أكرث من � 20سنة �أو تعاين من
�إعتالل يف ال�شرايني �أو الإب�صار �أو الكلى �أو اجلهاز الع�صبي
ب�سبب مر�ض ال�سكري.
•من ت�أخذ �أدوية لعالج ال�صرع �أو الت�شنجات �أو تتناول �أدوية
مثل الريفامب�سني لعالج الدرن �أو �أي �أمرا�ض �أخرى .

تصحيح المفاهيم الخاطئة
�أقرا�ص منع احلمل املركبة:
•ال ترتاكم يف ج�سم ال�سيدة ،و ال حتتاج ال�سيدة لفرتات راحة
من �إ�ستخدامها.
•ال بد �أن ت�أخذها ال�سيدة ب�صفة منتظمة (يومي ًا) بغ�ض
النظر عن حدوث عالقة جن�سية يف نف�س اليوم.
•ال ت�سبب العقم لل�سيدات.
•ال ت�سبب يف حدوث عيوب خلقية للأجنة �أو احلمل يف تو�أم.
•ال تغري يف طبيعة املر�أة و ال ت�ؤثر على �سلوكها اجلن�سي.
•ال ترتاكم الأقرا�ص يف املعدة ،بل على العك�س تذوب يومي ًا.

حبوب منع الحمل اإلضطرارية
التعريف:

حبوب منع احلمل الإظطرارية ،تعرف �أي�ض ًا بحبوب ما بعد اجلماع
�أو حبوب �صباح اليوم التايل ،هي حبوب ميكن لل�سيدة �إ�ستخدامها
ملنع حدوث احلمل عندما يتم تناولها يف خالل اخلم�سة �أيام الأوىل
من حدوث جمع غري حممي

متى ميكن �إ�ستخدام �أقرا�ص منع احلمل الإظطرارية؟

•بعد اجلماع الغري حممي مبا�شرة كلما �أمكن ذلك.
•كلما كان تناول هذه الأقرا�ص مبكر ًا ،كلما زادت فعاليتها يف
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منع حدوث احلمل.
•ميكن �أن متنع حدوث احلمل �إذا ما مت �إ�ستخدامها يف خالل
اخلم�سة �أيام الأوىل من اجلماع الغري حممي.
معلومات عن اجلرعات
•تكون ب�أخذ  4حبات من �أقرا�ص النورديت ( )0.03تتبع ب�أربع
حبات �أخرى بعد � 12ساعة
•ميكن �أخذ م�ضادات الغثيان معها �إذا دعت احلاجة
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اإلستخدام المستمر والممتد ألقراص منع الحمل المركبة
بع�ض م�ستخدمات �أقرا�ص منع احلمل املركبة ال يتبعن طريقة �أخذ الأقرا�ص املعتادة ( 3ا�سابيع من الأقرا�ص الهرمونية
تتبعها فرتة من الراحة ملدة �أ�سبوع ال تتناول ال�سيدة فيها �أقرا�ص �أو تتناول  7حبات غري هرمونية) ،و لكنهن ي�ستمرون يف
تناول الأقرا�ص ملدة  12ا�سبوع بدون توقف ،ثم يتوقفن عن تناولها و ي�ستبدلنها بالأقرا�ص الغري هرمونية (�أو ال يتناولن
�أقار�ص مطلق ًا) .هذا ما يعرف بالإ�ستخدام املمتد لأقرا�ص منع احلمل املركبة .بع�ض ال�سيدات ي�أخذن �أقرا�ص منع احلمل
املركبة بدون فرتات راحة ،و هذا يعرف بالإ�ستخدام امل�ستمر .الأقرا�ص ذات الرتكيبة الهرمونية املوحدة هي الأقرا�ص
املف�ضلة لهذه الطريقة.
مزايا الإ�ستخدام امل�ستمر و املمتد لأقرا�ص منع احلمل املركبة:
• ال�سيدة ال حتدث لها دورة �شهرية �إال  4مرات يف العام �أو ال حتدث لها الدورة مطلق ًا.
• تقل بع�ض الأعرا�ض اجلانبية التي تعاين منهخا ال�سيدة مثل ال�صداع ،متالزمة ما قبل حدوث احلي�ض ،التغريات املزاجية،
و النزيف ال�شديد �أو امل�صحوب ب�أمل )�آالم الطمث) و الذي يحدث يف يف �أثناء اال�سبوع الذي تتوقف فيه ال�سيدة عن تناول
الأقرا�ص الهرمونية.
عيوب الإ�ستخدام امل�ستمر و املمتد لأقرا�ص منع احلمل املركبة:
• قد يحدث نزيف غري منتظم خالل فرتة ال�ستة �أ�شهر الأوىل من الإ�ستخدام خ�صو�ص ًا يف ال�سيدات الالتي مل ي�سبق
لهن �إ�ستخدام الأقرا�ص املركبة من قبل.
• احلاجة �إىل املزيد من �شرائط �أقرا�ص منع احلمل املركبة (حوايل � 17 – 15شريط �سنوي ًا بد ًال من )13
تعليمات الإ�ستخدام املمتد:

•يجب عدم �أخذ الأقرا�ص الغري حمتوية على هرمونات يف ثالث �شرائط متتالية ،و ال داعي لإ�ستخدام و�سيلة منع حمل
�إ�ضافية خالل هذه الفرتة.
•يف حالة ال�شرائط التي حتتوي على  21حبة ال يتم ترك مدة  7ايام راحة بني ال�شرائط الثالثة.
•يتم تناول جميع الأقرا�ص يف ال�شريط الرابع ،و يف حالة �شرائط الـ  21حبة يتم تناول الـ  21حبة بالكامل يف ال�شريط
الرابع .توقع حدوث بع�ض النزيف خالل الأ�سبوع الرابع.
•يتم بداية تناول �شريط �آخر من الأقرا�ص يف اليوم التايل لآخر حبة يف ال�شريط الرابع ( يف حالة ال�شرائط ذات الـ
 21حبة يتم التوقف ملدة � 7أيام قبل بداية �شريط جديد).
تعليمات الإ�ستخدام امل�ستمر:
تتناول ال�سيدة حبة هرمونية يومي ًا ب�صفة م�ستمرة طاملا �أنها ترغب يف ذلك� ،إذا حدث نزيف غري منتظم ،ت�ستطيع ال�سيدة
التوقف عن تناول الأقرا�ص ملدة � 4 – 3أيام ثم تعاود مرة �أخرى يف تناول الأقرا�ص الهرمونية بطريقة م�ستمرة و منتظمة.
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أسئلة متكررة حول حبوب منع الحمل المتكررة
�س  :كم من الوقت حتتاجه ال�سيدة حلدوث احلمل بعد توقفها ت�ؤدي �إىل ت�شوهات يف املواليد ،و ال �أي �أ�ضرار للأجنة �إذا حدث احلمل
�أثناء تناول الأقرا�ص.
عن تناول �أقرا�ص منع احلمل املركبة؟
ج  :ال ت�أخري يف عودة اخل�صوبة لل�سيدة و ميكن �أن يحملن مبجرد �س  :هل ي�ؤدي �إ�ستخدام �أقرا�ص منع احلمل املركبة �إىل زيادة
�أو نق�ص كثري يف الوزن؟
التوقف عن �أخذ الأقرا�ص.
�س  :هل ت�سبب �أقرا�ص منع احلمل املركبة يف حدوث �إجها�ض؟ ج  :ال ،معظم ال�سيدات ال يحدث لهن تغريات يف الوزن نتيجة �إ�ستخدام
ج  :ال� ،أثبتت الدرا�سات و البحوث �أن �أقرا�ص منع احلمل املركبة ال الأقرا�ص.
�س  :هل ت�ؤثر �أقرا�ص منع احلمل املركبة على احلالة املزاجية،
ت�ضر باحلمل

�س  :هل ت�سبب اقرا�ص منع احلمل املركبة يف حدوث ت�شوهات �أو الرغبة اجلن�سية لدي ال�سيدة؟
يف املواليد؟ هل يت�ضرر اجلنني �إذا �أخذت �أقرا�ص منع احلمل ج  :عموم ًا ال ،و لكن بع�ض ال�سيدات امل�ستخدمات لأقرا�ص منع احلمل
املركبة قد ذكروا حدوث هذه التغريات .و لكن الغالبية العظمى من
املركبة عن طريق اخلط�أ �أثناء احلمل؟

ج  :ال� ،أثبتت الدرا�سات و البحوث �أن اقرا�ص منع احلمل املركبة ال امل�ستخدمات مل ي�شتكني من هذه التغريات.

كيفية التعامل مع نسيان األقراص
تناويل احلبة املحتوية على الهرمونات فور تذكرها ،و تناويل الأقرا�ص التالية كاملعتاد حبة يومي ًا
ن�سيان حبة �أو �أثنتان؟ �أو
بداية �شريط جديد بعد
موعده بيوم �أو يومني؟
ن�سيان  3حبات �أو �أكرث يف
الأ�سبوع الأول �أو الثاين؟
�أو بداية �شريط جديد بعد
موعده بثالثة �أيام �أو �أكرث؟
ن�سيان  3حبات �أو �أكرث يف
الأ�سبوع الثالث من �إ�ستخدام
�أقرا�ص منع احلمل املركبة

قيئ �أو �إ�سهال �شديدين

•تناويل احلبة املحتوية على الهرمونات فور تذكرها.
•�إحتمال حدوث احلمل قليل �أو غري وارد
•تناويل قر�ص حمتوي على هرمونات فور ًا قدر امل�ستطاع.
•�أ�ستخدمي و�سيلة منع حمل م�ؤقتة �إ�ضافية ملدة � 7أيام.
•�أي�ض ًا� ،إذا حدث جماع يف اخلم�س �أيام ال�سابقة ،فيمكن تناول �أقرا�ص
منع احلمل الإظطرارية.
•تناويل قر�ص حمتوي على هرمونات فور ًا قدر امل�ستطاع.
•تناويل �أقرا�ص منع احلمل املركبة املتبقية بال�شريط .يف حالة ال�شريط
املحتوي على  28حبة ،تخل�صي من احلبوب ال�سبع التي ال حتتوي على
هرمونات.
ً
ً
•�إبد�أي �شريطا جديدا يف اليوم التايل لآخر حبة يف ال�شريط.
•�إ�ستخدمي و�سيلة منع حمل م�ؤقتة �إ�ضافية ملدة � 7أيام.
•�إذا حدث جماع يف اخلم�س �أيام ال�سابقة ،فيمكن تناول �أقرا�ص منع
احلمل الإظطرارية
�إذا حدث قيئ خالل �ساعتني من تناول احلبة ،يجب تناول حبة �أخرى من
ال�شريط �سريع ًا كلما �أمكن ،ثم الإ�ستمرار يف تناول �أقرا�ص منع احلمل
املركبة كاملعتاد.
�إذا كانت تعاين من قيئ �أو �إ�سهال ملدة �أكرث من يومني ،يجب �إتباع التعليمات
املذكورة يف ن�سيان حبة �أو حبتني كما �سبق ذكرها

ملرا�سلتنا ومتابعة ا�صدارتنا www.moh.gov.bh :

�ص.ب ، 12 :املنامة  -مملكة البحرين  ،هاتف ،17286075 :فاك�س17729043 :
� 10/06/2012 11:40:28

�إعداد:

د� .سمية �سعود الدو�سري
�إ�ست�شارية طب عائلة
ع�ضوة يف جلنة فح�ص بعد الوالدة
و تنظيم الأ�سرة
Sdoseri1@health.gov.bh

مراجعة:

د .فاطمه حممد �صديق العلوي
�إ�ست�شارية طب عائلة
رئي�سة جلنة فح�ص بعد الوالدة
و تنظيم الأ�سرة
falawi2@health.gov.bh

���� ��� �����.indd 4

