
ي فى تقديم  دليل تدريب 

إستشارات تنظيم األرسة
ي دل  لصي ل



ي الجلسةياألول 
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ى ال• ى و افتتاح التدريب و تدعيم الصلة و التعارف بي  مشاركي 
.التمهيد للجلسات التالية

ى برؤية عامة عن أهداف التدريب• .تزويد المشاركي 

ى من الدورة التدريبية• .مناقشة توقعات المشاركي 

.بإرساء القواعد األساسية البى ستتبع أثناء التدري•

ى فيما يخص موض• وع تقييم مستوى معلومات المشاركي 
.  الدورة

أهداف الجلسة
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ى المعرفة و مهارات اإلتصال الخاصة بالصحة • تحسي 
ى الصيادلة .اإلنجابية وتنظيم األرسة بي 

الغرض من التدريب
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:لي عقادرا صيدلي كلسيصبحالتدريبيةالدورةبنهاية•
 األرسةتنظيمإلالدعوة–

ى
أمنةو صحيةكممارسةالمجتمعف

وي    ج– عنهاكافيةمعلوماتأعطاءو األرسةتنظيملخدماتالتى
عنالكافيةبالمعلوماتاألرسةتنظيممستخدماتبإمداد القيام–

الحاجةعند إليها يلجأنالبى واالماكنالمستخدمةالوسيلة
 اإلستمرار لدعمذلكو (التحويالت)

ى
قاللاإلو الوسيلةاستخدامف

الوسائلبأستخدامالمتعلقةالمشاكلمن
ى القيام– العودةإلالمنقطعاتأو المستخدماتغت  السيداتبتحفت 

و مةالالز الدعايةعملطريقعناألرسةتنظيموسائلأستخدامإل
.بالوسائلالمتعلقةالمخاوفو الشائعاتعلالرد 

حريةتفعةللمنيتاححبى األرسةلتنظيمالمختلفةالوسائلتوفت  –
ةممتدةالوسائلصالحيةتكونأنو اإلختيار  .طويلةلفتى

أهداف الدورة
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 االنتشار •
ى
ي للصيدلياتالواسعالجغراف

أبوابت  تعتالبى
.المجانيةلالستشاراتمفتوحة

ونيلجأ • عضبعنالسؤالو لالستشارةللصيادلةالكثت 
.تواجههمالبى الصحيةالمشاكل

 الهامالصيادلةلدور •
ى
توجيهو ةالفنياالستشاراتتقديمف

ى  عليد التأكأو للعالجاألمثللالستخدامسواءالمنتفعي 
ورة .المعالجالطبيبإلالرجوعضى

لماذا اإلهتمام بتدريب الصيادلة؟



الجلسةيالثانية
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ي مرص •
ى
ي ف

التعرف علي الوضع السكانى

.التعرف عل أهمية خدمات تنظيم األرسة•

أهداف الجلسة
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السكانمجموعبلغ2014بمرصالصىحالسكانى للمسحوفقا •
2014عامنسمةمليون88مرصفى 

صاءاإلحو العامةللتعبئةالمركزىالجهاز حسباألخت  الرقم•
2017يونيوفى نسمةمليون94.7

ي الخلل•
ى التوازنفى ي بمأو السكانوحاجاتالدولةموارد بي 

عبى
ى آخر  ي السالنمو ومعدالت االقتصاديةالتنميةمعدالت بي 

كانى
سكانيةمشكلةإلي يؤدي

نجبهستالذىاألطفالعدد أنهعلالكلاإلنجابمعدليعرف•
لكلااإلنجابمعدلزاد وقد .اإلنجابيةحياتها بنهايةالسيدة
ى ما كبت  بشكل مولود 3.5إلمولود 3.0من2014و2008بي 
.سيدةلكل

ي مرص
ى
ي ف

الوضع السكانى
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اليةالحمستوياتها علالسكانى النمو معدالت استمرار •
:إلسيؤدى

التنميةجهود علالعائد تراجع–

 الفرد نصيبإنخفاض–
ى
واإلسكانةوالصحالتعليمعلاألنفاقف

واعهابأنالطاقةو المياهو الزراعيةواألرضوالمواصالتوالنقل

الغذان  واإلكتفاءاألميةو البطالةمنالحد صعوبة–

يتعلقيما فالسكانيةالزيادةعنالناتجةالبيئيةالتحدياتتزايد –
التلوثو بالمياه

علا سلبينعكسمما النفاياتمنالتخلصعلالقدرةضعف–
ى صحة .المواطني 

اآلثار السلبية الناتجة عن المشكلة السكانية
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ظيمتنإلي يحتاجمنها والحد السكانيةالمشكلةمواجهة•
ي ال األرسة

ي ولكناإلنجابمنعيعبى
العدد إنجابيعبى

ي األطفالمنالمناسب
ى
المناسبالوقتف

يمتنظوسائلأستعمالمنحقيقيةمخاطر هناكليست•
ي يكمنالمؤكد الخطر ولكناألرسة

ى
لذىاالمتكرر الحملف

يف)األمصحةعلخطًرا يشكل ى حمي لأو الوالدةبعد التى
.واألطفال(الخ...واألنيمياالدملفقر أو النفاس

تنظيم األرسة
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ة ما بعد الوالدة وللمرضع• ات حيث هناك وسائل مناسبة لفتى
ا و 

ً
سائل أنها ال تؤثر عل الرضاعة الطبيعية وهناك أيض

ا تساعدهن عل تأجيل ا
ً
وجات حديث ى لحمل مناسبة للمتى
ي ذلك

ى
ى ف .  األول إذا رغي 

ا الشائعات المتعلقة بتنظيم األرسة ووسائلها تش•
ً
كل عائق

دي لهذه يمنع أنتشار الوسائل بالقدر المرغوب ويجب التص
.  الشائعات

(تابع)تنظيم األرسة 
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:األوقات الصحية للحمل هي •

ى سن – .عاما35و 20بي 

.أشهر عل األقل من اإلجهاض6بعد –

سنوات طبقا لتوصيات منظمة الصحة الصحة 5الي 3من –
ليد العالمية مما يحقق أفضل النتائج الصحية للنساء والموا
، م ي سياق االختيار الحر والمستنت 

ى
ع األخذ والرضع واألطفال، ف

ى االعتبار الخصوبة والنوايا وحجم األرسة المطلوب .بعي 

(تابع)تنظيم األرسة 
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ى •  الوالدات اثبتت الدراسات ان التوقيت الصىحي للمباعدة بي 
:انهسنوات حيث 5-3هو من 

ألرسة تقلل من حدوث وفيات األمهات، استخدام وسائل تنظيم ا–
%.30أدى إل أنخفاض وفيات األمهات بنسبة 

ي أثناء الحمل خاصة الثالثة ش–
ى
يف ف ى هور تقلل من حاالت التى

ة من الحمل .  األخت 

.  تقلل من مشكالت األنيميا–

.  تقلل من حاالت أنفجار الرحم–

ى الوالدات أهمية المباعدة بي 
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ي للتلوث وما يتى – تب عليه تقلل من فرص تعرض الجهاز اإلنجان 
.من مشكالت صحية

.تعطي المرأة فرصة للراحة ومزاولة حياتها بشكل طبيعي –

.  يقلل من حاالت وفيات  المواليد–

.  يقلل من نسبة الوالدة المبكرة–

.  يقلل من نسبة المواليد أقل من الوزن الطبيعي –

.  يزيد من عدد سنوات األهتمام والرعاية للطفل–

كز عل الرضاعة الطبيعية للط– فل لمدة تعطي الفرصة لألم لتى
.  أطول

ى الوالدات  (تابع)أهمية المباعدة بي 
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ا من حق األرسة أن تنجب عدد األبناء الذي تراه مناسبً •
ا لرغبتها وأحتياجاتها

ً
.لظروفها طبق

ى وهم من يختاروا ال• وسيلة جميع الوسائل متاحة للمنتفعي 
ي يرونها مناسبة لهم بعد حصولهم عل المعلو 

مات البى
ي ذلك معل

ى
ومات الصحيحة والدقيقة عن كل الوسائل بما ف

ار المحتملة للوسيلة المختارة .عن المنافع واألضى

ى الحصول عل كل المعلومات الخاص• ة من حق المنتفعي 
ي أختاروها ومواعيد المتابعة والحاالت 

ي بالوسيلة البى
البى

.  يجب أن ُيراجع فيها مقدم الخدمة

نامج القومي المرصي لتنظيم األرسة مبادئ الت 
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ى رفض• حقهممعنهيمنعال الوسائلمنأيقبولالمنتفعي 
ي 
ى
.هموألرس لهماألخرىالصحيةالخدماتعلالحصولف

ى المقبولغت  من• وسائلمستخدمي منلكونهماألفراد تحفت 
ى أو األرسةتنظيم منتحققما علالخدمةمقدمي تحفت 

.مستهدفات

جرمهويتماًما مرفوضاألرسةلتنظيمكوسيلةاإلجهاض•
ع والقانونالشر

نامج القومي المرصي لتنظيم األرس  (تابع)ة مبادئ الت 
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.حق الحصول عل المعلومات•

ن بغض النظر عن السالوصول إل الخدمة بسهولة حق•
.افةوالنوع االجتماعي والثقوالجنسية واألصل والعقيدة

.حرية االختيار واتخاذ القرارالحق•

ام والراحة • .إبداء الرأيو حق االحتى

يةحقوق المنتفع بخدمات تنظيم األرسة والصحة اإلنجاب
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.الشيةو الخصوصيةحق•

مداد تحصل عل المعلومات الخاصة باأل )حق االستمرارية•
(.المستمر بالوسيلة و الخدمات المتعلقة بها

.حق السالمة وتلقى خدمات صحية آمنة•

ية حقوق المنتفع بخدمات تنظيم األرسة والصحة اإلنجاب
(تابع)
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ي الصىحي •
من السيدات % 59، (2014)طبقا للمسح السكانى

 مرص يستخدمن وسيلة لتنظي
ى
وجات حاليا ف ى م األرسة، المتى

 
ى
عام وهذا يمثل أنخفاض طفيف عما كان عليه الوضع ف

2008(60.)%

 الوج•
ى
ه البحرى تزيد نسبة استخدام وسائل تنظيم األرسة ف

 الوجه القبل %( 64)
ى
%(.50)عن نسبتها ف

ي مرص
ى
تنظيم األرسة ف
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كل الوسائل تعقيم السيدات واقى ذكرى  لوالب حقن حبوب

النسبة

الوسيلة

قطاع حكومي قطاع خاص

ي مرص 
ى
(تابع)تنظيم األرسة ف

ك ثر حصول على ال•
أ

سرة فى مصر مازلن ا
أ

وسيلة التى إن مستخدمات وسائل تنظيم ال
يستخدمنها من القطاع الحكومى
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59%

30%

16%

9%

3%

0%
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30%

40%

50%

60%

70%

كل الوسائل اللوالب الحبوب الحقن اخرى 

النسبة

الوسيلة

ي مرص 
ى
(تابع)تنظيم األرسة ف
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4%
6% 5%

11%
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30%
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فشل الوسيلة لالرغبة فى الحم سباب مرتبطة 
 
ا

نجاب بالإ
عراض جانبية و 

 
ا

سباب صحية
 
ا

لة الرغبة فى وسي
اك ثر فاعلية

خر
 
ى سبب ا

 
ا تغير الوسيلة

النسبة

السبب

ي مرص 
ى
(تابع)تنظيم األرسة ف

سرة فى مصر قد توقفن ع10من كل 3حوالى •
أ

ن مستخدمات لوسائل تنظيم ال
ل فترة  .شهر من بداية الستخدام12اإلستخدام فى خال



24

وجاتالسيداتمن13%• ى  حاليا المتى
ى
اجةحلديهنمرص ف

 تتمثل%5االرسة،تنظيملوسائلملباةغت  
ى
 الرغبةف

ى
ف

 الرغبة%8والتال،المولود تأجيل
ى
.اإلنجابتحديد ف

 السيداتيشمل"األرسةلتنظيمالملباةغت  الحاجة•
ى
سنف

لكنهنو األرسةتنظيموسائليستخدمنال الالنى اإلنجاب
ى   يرغي 
ى
اإلنجابإيقافأو (المباعدة)التالالطفلتأجيلف

("تحديد)كليا

ي مرص 
ى
(تابع)تنظيم األرسة ف
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تنظيم األرسةالمخاوف بشأن اآلثار الجانبية لوسائل •

ليهاأو أماكن الحصول عتنظيم األرسة نقص المعلومات عن وسائل •

.صعوبة الوصول ألماكن تقديم الخدمة•

ب بعد الحديثة بسبتنظيم األرسة صعوبة الحصول عل وسائل •
.أماكن تقديم الخدمة أو التكلفة العالية

.المعارضة من األزواج واألرس والمجتمعات•

ألرسةعدم استخدام وسائل تنظيم ااألسباب األكتر شيوعا ل



الجلسةيالثالثة



27

تخدامها و اإللمام بوسائل تنظيم األرسة المختلفة وكيفية اس•
اتها و أعراضها الجانبية ى .  ممت 

قة معرفة كيفية الرد عل المخاوف و الشائعات المتعل•
.ببعض الوسائل

أهداف الجلسة
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وسائل تنظيم األرسة المختلفة
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أقراص تنظيم األرسة المركبة•

أقراص تنظيم األرسة أحادية الهرمون•

حقن تنظيم األرسة أحادية الهرمون•

حقن تنظيم األرسة المركبة•

ي تزرع تحت الجلد•
الكبسولة البى

ي الحاالت الطارئة•
ى
وسائل تنظيم األرسة ف

ةوسائليتنظيمياألرسةيالهرموني
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ضة من هي حبوب لتنظيم األرسة تحتوى عل جرعات منخف•
ى مثل الهرم وجي 

ى وهرمون األستى وجستي  ونات هرمون الت 
ى )الطبيعية  وجي 

ون واألستى وجستت   ( هرمون الت 
ى
 جسم ف

.المرأة

.حيحةعالية الفعالية إذا ما استخدمت بطريقة منتظمة وص•

 األسواق•
ى
-بتميكروس:  أسماء لبعض األقراص المتواجدة ف

ا-سيلست ى -مرفيلون-جينت  .ياسمي 

أقراص تنظيم األرسة المركبة
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خاط تمنع حدوث التبويض جزئيا عن طريق زيادة لزوجة م•
اقه من ق بل عنق الرحم مما يجعل من الصعب أن يتم اختى

.الحيوانات المنوية

طريقة عمل أقراص تنظيم األرسة المركبة
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ام نزول تساعد عل أنتظام الدورة الشهرية وتقلل من عدد أي•
.الدم وكميته

ة نزول الد• ي عالج األنيميا ألنها تقلل فتى
ى
.  م وكميتهتساعد ف

ي تقليل اآلالم والتوتر المصاحب للحيض•
ى
.  تساعد ف

قف عودة الخصوبة والقدرة عل الحمل واإلنجاب فور التو •
.عن االستخدام

 الحماية من رسطان الرحم والمبيض•
ى
.تساعد ف

ات أقراص تنظيم األرسة المركبة ى ممت 
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 بد•
ى
اية قد تحدث بعض األعراض الجانبية البسيطة ف

:  االستخدام و لكن رسعان ما تختقى  مثل

.  غثيان وصداع بسيط–

ي غت  أوقات الحيض وبخاصة إذا نسيت ا–
ى
لمرأة نزول قطرات دم ف
 أو أكتر 

ً
.أخذ قرصا

ةاألعراض الجانبية ألقراص تنظيم األرسة المركب
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ى األم• .المرضعات حيث أنها تؤثر عل كمية وجودة لي 

ي القلب•
ى
المصابات بأمراض صمامات القلب وجلطات ف

ومريضات ( أو أكتر 140/90)وأرتفاع ضغط الدم 
.  مضاعفات السكر

سنة ويدخن 35المدخنات خاصة إذا كان عمرهن أكتر من •
.  سيجارة يومًيا15أكتر من 

موانع إستخدام أقراص تنظيم األرسة المركبة
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ى • ول الدم تأخذ السيدة قرًصا كل يوم بدًءا من اليوم األول لتى
يط  ثم تتوقف السيدة عن أخذ ( يوًما21)حبى تتم الشر

ا آخر
ً
يط برصف النظر األقراص لمدة سبعة أيام ثم تبدأ رسر

.عن أيام الحيض

ى يجب است•  من يومي 
ء أو اسهال أكتر

ى
 حالة حدوث ف

ى
شارة ف

 أقرب وقت لضمان فاعلية الحبوب
ى
.الطبيب ف

كيفية استعمال أقراص تنظيم األرسة المركبة
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ى البى نس•  يجب أن تتناول السيدة الحبة أو الحبتي 
ى
يتهما ف

 ال
ى
 تناول باف

ى
.  حبوبأقرب وقت تتذكر فيه وتستمر ف

يط متأخرا 3إذا نسيت • أيام 3حبوب أو أكتر أو بدأت الشر
يط مع اس تخدام تأخذ الحبوب البى نسيتها و تكمل الشر

 الذكرى أو تجنب الجماع ال
ى
.أيام التالية7الزوج للواف

ي حالة نسيان أقراص تنظيم األرسة الم
ى
ركبةما يجب عمله ف
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 حالة•
ى
:يجب الرجوع للطبيب و أستشارته ف

ى –  البطن، الصدر، أو الساقي 
ى
.ألم شديد ف

.صداع شديد غت  معتاد–

ي مصحوب بأعراض منذرة–
.صداع نصقى

ى – .إصفرار الجلد أو العي 

.أقراص متتالية3نسيان أكتر من –

ي تستوجب استشارة الطبيب
عالمات خطر البى
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ضة هي حبوب لتنظيم األرسة تحتوى عل جرعات منخف•
ون الط وجستت  ى مثل هرمون الت  وجستي   جدا من الت 

ى
بيع ف

.جسم المرأة

:فاعليتها•

.حةفاعليتها عالية إذا استخدمت بانتظام و بطريقة صحي–

.عالية الفاعلية إذا ما أستخدمت أثناء الرضاعة الطبيعية–

ى المستخدمات من غت  المرضعات– .و تقل فاعليتها بي 

 االسواق•
ى
-وتميكرول: أسماء لبعض األقراص المتواجدة ف

.ليفونور-اكسليتون

أقراص تنظيم األرسة أحادية الهرمون
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تزيد من لزوجة مخاط عنق الرحم فيصعب بذلك مرور •
(.  الحيوانات المنوية)الخاليا الذكرية 

.  تمنع حدوث التبويض•

طريقة عمل أقراص تنظيم األرسة أحادية الهرمون
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حتوية ال تتأخر عودة الخصوبة بعد التوقف عن استخدام الحبوب الم•
ى فقط وجستي  .علي الت 

يهن يمكن أن تستعملها كل السيدات تقريبا بفاعلية وامان بما ف•
: السيدات

.المرضعات بعد الوالدة و بعد استشارة الطبيب–
.و غت  المرضعات بعد الوالدة و بعد استشارة الطبيب–
ى قط–  لم ينجي 

.الالنى لديهن أطفال و الالنى
ة– .بعد اإلجهاض مبارسر
ي يدخن–

نها مدخنات السجائر بغض النظر عن عمرهن أو عدد السجائر البى
 
ً
.يوميا

 أو سابقا( فقر الدم)المصابات باألنيميا –
ً
.حاليا

ى –  من دوالي الساقي 
ى ي يعاني 

.الالنى
ي– وس نقص المناعة البشر .المصابات بفت 

ات أقراص تنظيم األرسة أحادية الهرمون ى ممت 
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 بد•
ى
اية قد تحدث بعض األعراض الجانبية البسيطة ف

:  االستخدام و لكن رسعان ما تختقى  مثل

ي غت  أوقات الحيض وخاصة إذا نسيت ال–
ى
مرأة نزول قطرات دم ف

. أن تأخذ قرًصا أو أكتر 

ول الدورة الشهرية– ى .  قد يحدث انقطاع مؤقت لتى

.  صداع بسيط–

هرموناألعراض الجانبية ألقراص تنظيم األرسة أحادية ال
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لة عادة ال يفضل استعمال األقراص أحادية الهرمون كوسي•
:للسيداتتنظيم أرسة 

 من جلطة دموية باألوردة العميقة ب–
ً
ى حاليا ي يعاني 

الساق أو الالنى
.الرئة

.  المصابات بشطان الثدي–

ى من أمراض تؤثر عل وظائف الكبد أو أورام– ي يعاني 
.  بالكبدالالنى

ونأقراص تنظيم األرسة أحادية الهرمستخدامإموانع 
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ي ن•
ى
ات أنقطاع  وف فس يجب أن تؤخذ يومًيا بدون أي فتى

.التوقيت من كل يوم

ها مع استشارة • ء أو اسهال تأخذ حبة غت 
ى
إذا حدث ف

 أقرب وقت
ى
.  الطبيب ف

رمونكيفية إستعمال أقراص تنظيم األرسة أحادية اله
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ي حالة نسيان قرص أو التأخر عن ميعاده أكتر من •
ى
3ف

ي 
ى
ي ف

ي أقرب وقت تتذكره والتانى
ى
 ميعاده ساعات، تأخذ قرص ف

ي الذكري لمدة ي
ى
ى وتمتنع عن الجماع أو تستخدم الواف ومي 

ي أقرب وقت
ى
وتستشت  الطبيب ف

ي حالة نسيان أقراص تنظيم األرسة أحا
ى
دية ما بجب عمله ف

الهرمون
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 حالة•
ى
:يجب الرجوع للطبيب و إستشارته ف

ي مصحوب بأعراض منذرة–
.صداع نصقى

ة– ات طويلة أو بكميات كبت 
.نزيف غت  معتاد لفتى

ى – .إصفرار الجلد أو العي 

.ألم شديد أسفل البطن–

.ساعات3نسيان قرص أو التأخر عن ميعاد القرص أكتر من –

ي تستوجب استشارة الطبيب
عالمات الخطر البى
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: أقراص تنظيم األرسة تسبب العقم•
يركزون ال تسبب أقراص تنظيم األرسة العقم بدليل أن مقدمي الخدمة–

ي موعدها خشية أن يحدث
ى
عل أهمية أن تأخذ السيدات األقراص ف

ي 
 ال حمل وقد يلجأ مقدمو الخدمة لتغيت  الوسيلة للسيدات الالنى

ي موعدها
ى
. يتذكرن أخذ األقراص ف

:  أقراص تنظيم األرسة تسبب األورام•
لحميدة ال تسبب أقراص تنظيم األرسة أي نوع من أنواع األورام سواًء ا–

لمية أن أو الخبيثة بل العكس هو الصحيح حيث أثبتت األبحاث الع
ي السيدات من بعض األورام مثل

الرحم أورام: أقراص تنظيم األرسة تقى
ى الخبيثة .  والمبيضي 

ى • ي والدة أطفال مشوهي 
ى
:أقراص تنظيم األرسة تتسبب ف

لم تسجل أي حالة والدة طفل به عيوب أو تشوهات ناتجة من –
.أستعمال األم ألقراص تنظيم األرسة بالخطأ بينما هي حامل

أهم الشائعات المتعلقة بأقراص تنظيم األرسة  
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عل ه وسيلة لتنظيم األرسة عن طريق الحقن تحتوى•
ى مثل هرمون  وجستي  جرعات منخفضةمن الت 

 جسم المرأة
ى
ون الطبيع ف وجستت  .الت 

 عند استعمالها بطريقة صحيح•
ً
ةعالية الفاعلية جدا

االديبوبروف)حقن تنظيم األرسة أحادية الهرمون  (ت 
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ا تزيد من لزوجة مخاط عنق الرحم فيصعب مرور الخالي•
(.الحيوانات المنوية)الذكرية 

.  تمنع حدوث التبويض•

ا طريقة عمل حقن الديبوبروفت 
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.ال تحتاج إل التذكر اليومي •

ي الحماية من رسطان بطانة الرحم واألورام الليف•
ى
ية تساعد ف
.بالرحم

ي الحماية من مرض التهابات الحوض وأنيمي•
ا نقص قد تساعد فى

(.فقر الدم)الحديد 

وجس• ى فقط تستطيع كل السيدات تقريبا استخدام حقن الت  تي 
ي ذلك السيدات فوق 

سنة، والسيدات 40بفاعلية وأمان بما فى
، والمدخنات بغض النظر عن الس

ً
ي أجهضن حديثا

ن وعدد الالنى
، والمرضعات و غت  المرضعات 

ً
6عد ب)السجائر المدخنة يوميا

وس نقص المناعة ا(أسابيع من الوالدة ي، والمصابات بفت  .لبشر

ا ات حقن الديبوبروفت  ى ممت 
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 بد•
ى
اية قد تحدث بعض األعراض الجانبية البسيطة ف

:  االستخدام و لكن رسعان ما تختقى  مثل

ي الدورة الحيضية، مثل–
ى
ات ف ض، عدم أنتظام دورة الحي: تغت 

ي غت  أوقات الحيض أو انقطاع الحيض
ى
.  نزول قطرات دم ف

ا مثل–
ً
لشعور الصداع البسيط، ا: حدوث أعراض جانبية أقل شيوع

.  وزنبأمتالء الثدي وآالم بسيطة عند الضغط عليه أوزيادة ال

 الحمل لمدة قد تص–
ى
 بعض السيدات قد يحدث تأخر ف

ى
ل إل ف
.شهور بعد التوقف عن استخدام الحقن3-9

ا األعراض الجانبية لحقن الديبوبروفت 
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.أسابيع من الوالدة6المرضعات قبل مرور •

ي ضغط الدم •
ى
ي )ارتفاع شديد ف

ي أو 160االنقباضى
مم زئبقى

، االنبساطي  ي أو أكتر 100أكتر
(.مم زئبقى

 من جلطة دموية عمي•
ً
ى حاليا ي تعاني 

قة بالساق السيدات الالنى
.  أو الرئة

ي •  أو لديهن تاري    خ طب 
ً
ى حاليا ي تعاني 

 سابق السيدات الالنى
ى  ايي  .لمرض بالقلب نتيجة النسداد أو ضيق بالشر

.تاري    خ سابق لسكتة دماغية•

ا موانع إستخدام حقن الديبوبروفت 
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ي تساعد عل اإلصابة بأمراض•
جهاز العديد من عوامل الخطر البى

ى )الدورة الدموية  ايي  دم أو ارتفاع ضغط ال: مثل( القلب والشر
.البول السكري

ي •
 تحتمل أن نزيف مهبلي غت  مفش، قبل تقييم مسبباته البى

ة .تكون خطت 

ي سبق إصابتهن بشطان الثدي•
ى منه او يع. السيدات الالنى اني 

حاليا

اي• ي الشر
ى من مضاعفات البول السكري فى ي يعاني 

ى الالنى ، أو العي  ى ي 
ي  .أو الكلي أو الجهاز العصب 

.أمراض تؤثر عل وظائف الكبد أو أورام بالكبد•

ا  (تابع)موانع إستخدام حقن الديبوبروفت 
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ي أي وقت بعد التأكد من عدم وجود حمل، أو أن تأخذ •
ى
ف

ي أي يوم من أيام نزول الدورة 
ى
7خالل ال) السيدة الحقنة ف

(.أيام من بداية الدورة

.وتكرر أخذ الحقنة كل ثالثة شهور•

ى قبل أو • أسابيع بعد الموعد 4و يمكن أعطائها أسبوعي 
.المحدد

ا كيفية استعمال حقن الديبوبروفت 
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 حالة•
ى
:يجب الرجوع للطبيب و أستشارته ف

ي مصحوب بأعراض منذرة–
.صداع نصقى

ة– ات طويلة أو بكميات كبت 
.نزيف غت  معتاد لفتى

ى – .إصفرار الجلد أو العي 

.ألم شديد أسفل البطن–

ي تستوجب استشارة الطبيب
عالمات الخطر البى
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عل ه وسيلة لتنظيم األرسة عن طريق الحقن تحتوى•
ى و هرمون  وجستي  جرعات منخفضة من هرمون الت 
و  ى مثل الهرمونات الطبيعية هرمون الت  وجي 

ون األستى جستت 
 جسم المرأة

ى
ى ف وجي 

.و األستى

.  عالية الفاعلية•

ي األسواق•
ى
وسبت: اسم الحقن المتواجدة ف ى مت 

حقن تنظيم األرسة المركبة
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.  تمنع حدوث التبويض•

تزيد من لزوجة مخاط عنق الرحم فيصعب بذلك مرور •
(.  الحيوانات المنوية)الخاليا الذكرية 

طريقة عمل حقن تنظيم األرسة المركبة
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ي الشهر وبذلك تقل فرصة نسيان•
ى
السيدة تؤخذ مرة واحدة ف

للموعد المقرر للحقنة 

ات وعيوب األقراص المركبة لتن• ى ظيم تنطبق عليها ممت 
.األرسة وكذلك األعراض الجانبية

ات واألعراض الجانبية حقن تنظيم األرسة ى المركبةالممت 
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ي أثناء نزول د•
ى
م تأخذ السيدة الحقنة الشهرية األول ف
ول الدم ى .الحيض ويفضل اليوم األول لتى

 نفس الموعد•
ى
.ثم يتم أخذها شهريا ف

.ديمكن أعطائها حبى أسبوع قبل أو بعد الموعد المحد•

كيفية إستعمال حقن تنظيم األرسة المركبة
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:حقن تنظيم األرسة تسبب العقم•
ا) ال تسبب حقن تنظيم األرسة  – ي العقم ولكنها ت( الديبوبروفت 

تسبب فى
توقف أنقطاع الدورة الشهرية أثناء األستخدام لدى بعض السيدات وعند ال
ل الحقن عن األستخدام تعود الدورة الشهرية منتظمة كما الحال قبل أستعما

.لىك يحدث حمل( أشهر9أقل من )ولكن قد تحتاج المرأة لعدة أشهر 

:  حقن تنظيم األرسة تسبب األورام•
ا عل تنظيم األرسة حدث ب– ى أول أكتشاف لقدرة حقن الديبوبروفت  ي 

ي يعالجن من أورام الرحم الخبيثة بنوع من الحقن ي
حتوي عل السيدات الالنى

ا ولذلك فإن حقن ال ي حقن الديبوبروفت 
ا نفس الهرمون الموجود فى ديبوبروفت 

ي السيدات من أورام الرحم الخبيثة
.تقى

 الوزن •
ى
:تسبب الوسائل الهرمونية زيادة ف

ات الطفيفة فى   ال– وزن سواء قد تسبب الوسائل الهرمونية بعض التغت 
كيلو كل سنة و 2إل 1بالزيادة أو النقصان و قد يكون مقدار الزيادة من 

.يجب عل السيدة مراجعة عاداتها الغذائية 

أهم الشائعات المتعلقة بحقن تنظيم األرسة
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عن أنبوبة هي وسيلة تنظيم األرسة طويلة المفعول ه عبارة•
ي حجم عود الثقاب الصغت  ت

ى
ة ف وضع تحت بالستيكية صغت 

 الجزء الداخل من الذراع
ى
الجلد ف

و • ى مثل هرمون الت  وجستي  ون تحتوي عل هرمون الت  جستت 
 جسم المرأة

ى
.الطبيع ف

.  عالية الفاعلية•

ي تزرع تحت الجلد 
(بالنوناإلم )كبسوالت تنظيم األرسة البى
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تزيد من لزوجة مخاط عنق الرحم فيصعب بذلك مرور •
(.الحيوانات المنوية)الخاليا الذكرية 

.  تمنع حدوث التبويض•

طريقة عمل اإلمبالنون
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(.سنوات3)تستمر فعالية الوسيلة لمدة طويلة •

ي بعد ترك•
ى
يبهاال تحتاج ان تقوم المستخدمة بأي دور ف

ات اإلمبالنون ى ممت 
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 استخدام كبسوالت ت•
ً
حت الجلد تستطيع كل السيدات تقريبا
ي 
:بمن فيهن السيدات الالنى

سنة40فوق سن –

ي أجهضن–
الالنى

– 
ً
ي حدث لهن حمل خارج الرحم حديثا

الالنى

ي يدخنن–
 المدخنات بغض النظر عن السن أو كمية السجائر البى

ً
ها يوميا

المرضعات–

ى من األنيميا – ي كن أو مازلن يعاني 
(  فقر الدم)الالنى

ى –  من دوالي الساقي 
ى ي يعاني 

الالنى

ي– وس نقص المناعة البشر المصابات بفت 

ات اإلمبالنون ى ممت 
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 ب•
ى
داية قد تحدث بعض األعراض الجانبية البسيطة ف

:  االستخدام و لكن رسعان ما تختقى  مثل

ي الدورة الحيضية مثل عدم أنتظام دورة الحيض–
ى
ات ف ، نزول تغت 

ي غت  أوقات الحيض أو أنقطاع الحيض
ى
.  قطرات دم ف

اج أن يركبها ال تستطيع السيدة أن تستخدمها بنفسها حيث تحت–
عها طبيب مدرب ى .أو يتى

ي –
كيب رسعان ما يختقى ي مكان التى

ى
.  حدوث ألم ف

األعراض الجانبية لإلمبالنون
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ى حاليا من جلطة دموية باألور • ي يعاني 
دة السيدات الالنى

.  العميقة بالساق أو الرئة

 من نزف مهبلي غت  مفش•
ى ي يعاني 

.السيدات الالنى

.السيدات المصابات بشطان الثدي•

ى من أمراض تؤثر عل وظائف• ي يعاني 
الكبد أو السيدات الالنى
.  أورام بالكبد

موانع استخدام اإلمبالنون
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 أدوية معينة قد تؤثر علي •
ى ي يتعاطي 

 فعالية السيدات الالنى
ع حمل الكبسوالت ولذلك يجب عليهن استخدام وسيلة من
ة استخدامهن لهذه العقاقت  

)  إضافية أخري خالل فتى
ى  ، الباربتيورات أو الكاربامازيي  ى ...( .....الريفامبيسي 

 السيدات المصابات بمرض البول السكري أو مضاعف•
ى
اته ف

ي   أو الجهاز العصب 
ى .الكلية، األوعية الدموية، أو العي 

ى الت• ايي  اجية عوامل خطورة متعددة لإلصابة بأمراض الشر
، البول السكري أو ارتفاع. مثل ى ضغط تقدم السن، التدخي 
.  الدم

(تابع)موانع إستخدام اإلمبالنون 
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ي أي وقت بعد التأكد من عدم وجود حمل واألفضل •
ى
ف

ي أثناء الحيض
ى
.تركيبها ف

ي الكبسولة يتم تركيبها بواسطة طبيب مدرب وت•
ى
ظل ثابتة ف

ي نهاية مدتها 
كيب وحبى (سنوات3لمدة )موضعها بعد التى

كيفية إستعمال اإلمبالنون
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ى فقط أو • وجستي  ه حبوب تحتوى عل هرمون الت 
ى  وجي 

ى و األستى وجستي  ى الت  . هرموني 

.أيام5اللولب النحاىس خالل •

ض أو هذه الوسائل تعمل بطرق متعددة منها منع التبوي•
.التلقيح أو االنغماس

أيام بعد 5يمكن أن تمنع الحمل عندما تأخذ مبكرا أو حبى •
.حدوث جماع دون وقاية

وسائل الحاالت الطارئة
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ي بعض•
ى
األوقات تنظيم األرسة األضطراري يساعد السيدات ف

األضطرارية لمنع حدوث حمل غت  مرغوب فيه، وهذا 
ي عدم اللجوء لإلجهاض غت  اآلمن وتجنب

ى
يساعدهن ف

ة له .  المضاعفات الكثت 

ي الحاالت الطارئة
ى
منع الحمل ف
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ى مع عدم أستعمال أي وسيلة فعالة لت• ى الزوجي  نظيم حدوث جماع بي 
عمل مثل عودة الزوج من السفر فجأة وتكون زوجته ال تست)األرسة 

(. وسيلة فعالة لتنظيم األرسة

ي نفس الوقت الذي نسيت فيه الس•
ى
ى ف ى زوجي  يدة أخذ حدوث جماع بي 
.أيام متتالية3حبوب تنظيم األرسة المركبة 

أخر عند نسيان قرص من حبوب تنظيم األرسة أحادية الهرمون أو الت•
.ساعات عن ميعاد القرص3أكتر من 

ي الذكري أثناء الجماع•
ى
.  حدوث تمزق أو أنزالق للواف

ي • (. خارج المهبل)عدم قدرة الرجل عل القذف الخارج 

.حاالت األغتصاب•

.شهور3التأخر عن ميعاد حقن تنظيم األرسة سواء الشهرية أو كل •

ي الحاالت الطار 
ى
ئة التاليةقد تحتاج السيدات لتنظيم األرسة ف



الجلسةيالرابعة
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ة استخدامها معرفة الوسائل الطبيعية لتنظيم األرسة و كيفي•
اتها  ى و ممت 

عد الوالدة ترتيب أولوية وسائل تنظيم األرسة المستخدمة ب•
دمة بعد كذلك ترتيب أولوية وسائل تنظيم األرسة المستخ

اإلجهاض

أهداف الجلسة
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اللولب النحاىسي •

الوسائل العزلة والموضعية•

وسائليتنظيمياألرسةياألخري
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وسيلة رحمية لتنظيم األرسة•

أو جسم صغت  من البالستيك مغلف عض اجزائه بالنحاس•
ى سلك نحاىسي ملفوف حول بعد اجزائهز اللولب مزود بخي طي 

ى داخل المهبل يمران من عنق الرحم ويتدلي 

.  سنة أو إل أن تتم إزالته12يمنع اللولب حدوث الحمل لمدة •

ا ولمدة طويلة •
ً
(.  سنة أو إل أن تتم إزالته12)فاعلية عالية جد

كيبه طبيب مدرب تدريب خاصا داخل تجوي• ف الرحميقوم بتى

(CuT380) اللولب النحاىسي 
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ات تعمل اللوالب النحاسية بصفة أساسية علي إحداث ت• غت 
بويضة كيميائية تؤدى إلي منع قدرة الحيوانات المنوية وال

.عل االلتقاء مع بعضهما

طريقة عمل اللولب النحاىسي 
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ا وال تحتاج للتذكر اليومي •
ً
.  فاعلية عالية جد

دة قرار واحد تتخذه السيدة لتوفت  حماية من الحمل لم•
(. سنة12)طويلة 

.  يمكن للمرضعات استعمالها بفاعلية عالية•

ة قليلة من إزالة اللولب• .  تعود الخصوبة بعد فتى

ي أي عمر•
ى
.يمكن أن تستعملها السيدات ف

ات اللولب النحاىسي  ى ممت 
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 بد•
ى
اية قد تحدث بعض األعراض الجانبية البسيطة ف

:  االستخدام و لكن رسعان ما تختقى  مثل

ي كمية دم الح–
ى
ة الحيض مع زيادة ف ي فتى

ى
.  يضزيادة بسيطة ف

.  حدوث بعض التقلصات الخفيفة مع الحيض–

اج أن يركبها ال تستطيع السيدة أن تستخدمها بنفسها حيث تحت–
.أو يزيلها طبيب مدرب

ي –
كيب رسعان ما يختقى .حدوث ألم بعد التى

األعراض الجانبية لللولب النحاىسي 
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ي أثناء نزول الحيض ويمكن تركي•
ي أي وقت األفضل تركيبه فى

به  فى
.  بعد التأكد من عدم وجود حمل

بدأن يمكن للسيدات بعد الوالدة أن ي: السيدات بعد الوالدة•
ة أستعمال اللولب أثناء القيرصية أو بعد الوالدة الطبي عية  مبارسر

ة دقائق من خروج المشيمة  أو خالل ( الخالص)وخالل عشر
ي تلي الوالدة وقبل خروج السيدة من المس48ال 

.  تشقى ساعة البى

ساعة البى تل الوالدة 48إذا لم يتم تركيب اللولب فى خالل ال•
.أسابيع4يمكن تركيبه بعد 

ة بعد التأكد من عدم وجود ألتهابا: بعد اإلجهاض• ت مبارسر
.مصاحبة لإلجهاض

كيفية استعمال اللولب النحاىسي 
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 حالة•
ى
:يجب الرجوع للطبيب و أستشارته ف

.سخونة، و ألم شديد أسفل البطن–

.نزيف–

.عدم نزول دم الحيض–

عدم احساس وجود الخيط–

ي تستوجب استشارة الطبيب
عالمات الخطر البى
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:  اللولب بيشح داخل البطن ويوصل للقلب•

ونحن ( من خالل قناة عنق الرحم)يركب اللولب داخل الرحم –
نعرف أن الرحم عبارة عن تجويف مغلق من جميع الجهات 

الطرفية وليس له أي اتصال بتجويف البطن إال من خالل الفتحة
ي يقدر قطرها بأقل من 

ملليمتى وال يسمح 1لقناة فالوب والبى
ء أكت  من البويضة  ي

ي ال ترى إال )بمرور أي ىسر
البى

(.بالميكروسكوب

أهم الشائعات المتعلقة باللولب  النحاىسي  
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ى دماغبيدخلاللولب• :حملحصللو الجني 

ى فإنحملحدثإذا – نس)كيسداخليكونالجني  هيعزل(الت 
ي بما الرحمبداخلما كلعنتماًما 

ى
بأينيمكوال اللولبذلكف

ى منجزءأياللولبيالمسأناألحوالمنحال .الجني 

ةالسيداتتحتاج• :اللوالبإزالةبعد راحةلفتى

ي الالللسيداتويمكناإلطالقعلصحيحغت  الفرضهذا –
نى

ةنهايةبعد اللولببإزالةيقمن ي أو عشر األثنا السنواتفتى
ى
أيف

ي جديد لولبلهنيركبأنوقت
ى
عملنيستأنأو الوقتنفسف

ى إذا األرسةتنظيموسائلمنوسيلةأي ي رغي 
ى
.لوسيلةاتغيت  ف

(  عتاب)أهم الشائعات المتعلقة باللولب النحاىسي 



82

ةوسيلة من الوسائل العازلة والموضعية لتنظيم األرس •

ا، مصنوع من مادة تش•
ً
به عبارة عن غالف مطاطي رقيق جد

.  البالستيك

لكنها فاعلية عالية عندما يستخدم بالطريقة الصحيحة و •
.  أقل من الوسائل الهرمونية والرحمية

ي الذك ري
ى
الواف
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 الذكرى يشكل حاجزا يحفظ الحيونات المنوية•
ى
خارج الواف

.المهبل أثناء الجماع

ي الذك ري
ى
طريقة عمل الواف
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ي تنتقل من خالل الممارسة الجنس•
ية بما يمنع األمراض البى

(. اإليدز)فيها مرض نقص المناعة المكتسبة 

.اتليس له أعراض جانبية ألنه ال يحتوي عل أي هرمون•

ي قبل • ال يحتاج إل استشارة طبيب وال كشف طب 
.  االستعمال

ي تنظيم أرسته•
ى
. يشجع مشاركة الرجل ف

ي الذك ري 
ى
ات الواف ى ممت 
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.  ساءنادًرا ما يسبب حساسية لعدد قليل من الرجال أو الن•

.  يقلل اإلحساس بالممارسة الجنسية•

ي تمزق أو ثقب إذا أستخدم بط•
ى
ريقة غت  نادًرا ما يحدث بالواف

.صحيحة مما يقل من فاعليته

ي الذك ري
ى
األعراض الجانبية للواف
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ي الذكري عل قضيب منتصب ق•
ى
بل يجب أن يركب الواف

حبى الجماع ويراع عدم وضع أي مادة دهنية أو زيتية عليه
. ال تسبب تشققه

ي ذكري لكل مرة جماع•
ى
.  يستخدم واف

 تستخدم أقراص منع الحمل لح•
ى
 حالة انقطاع الواف

ى
االت ف

.الطوارىء

ي الذك ري
ى
كيفية استعمال الواف
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وسيلة موضعية لتنظيم األرسة•

نوية، أو ه مواد تحتوي عل مادة فعالة تقتل الحيوانات الم•
 اتجاه البويضة و ي

ى
تم  وضعها تحد من قدرتها عل الحركة ف

ة داخل المهبل بالقرب من عنق الرحم قبل الجماع بعشر 
اعلية، و دقائق للتأكد من انتشارها داخل المهبل وتأكيد الف

ص ه متوفرة أما عل شكل أقراص موضعية فوارة أو أقرا
.  مهبلية قابلة للذوبان

وه عل No Gravidaو الموجود حاليا باألسواق هو •
.شكل أقراص مهبلية

مبيدات الحيوانات المنوية
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طلب فعاليتها أقل من الوسائل الهرمونية والرحمية، وتت•
ام التام بوضع القرص داخل المهبل قبل كل ج ى ماع األلتى
.  ساعاتبعشر دقائق ، وتأخت  التشطيف بعد الجماع بست

ي الذكري •
ى
أن أي)تزيد الفاعلية عندما تستخدم مع الواف

ي نفس الوقت
ى
الذي المرأة تستخدم الوسيلة الموضعية ف
ي الذكري

ى
(.يستخدم فيه الرجل الواف

فاعلية مبيدات الحيوانات المنوية
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ي الوسيلة قتل الحيوانات ا•
ى
ي تسبب المادة الفعالة ف

ى
لمنوية ف

.  معظم األحيان

ي •
وقد تسبب عدم قدرتها عل الحركة ومن ثم ال يلتقى

.الحيوان المنوي بالبويضة

طريقة عمل مبيدات الحيوانات المنوية
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.  سهلة االستعمال ومأمونة•

.  ليس لها أعراض جانبية تقريًبا•

أو يمكن لكل النساء استعمالها بغض النظر عن سنهن•
ي القلب أو الكبد أو أي أمراض

ى
.معاناتهن من أي أمراض ف

ي قبل• ال تحتاج إل استشارة طبيب وال كشف طب 
.  االستعمال

ى األم• .  ال تؤثر عل لي 

ات مبيدات الحيوانات المنوية ى ممت 
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.  الرجاليمكن أن تسبب تهيًجا وحساسية لبعض النساء أو •

ي المهبل•
ى
.  بعض األنواع تشعر المرأة بوجود سخونة ف

ا الرجل بوجود إفرازات أكتر من ال•
ً
طبيعي تشعر المرأة وأيض

.والمألوف

طيف تسبب مضايقة لبعض السيدات حيث ال يجب التش•
.قبل مرور ست ساعات عل الجماع

 المسالك البولية و خاص•
ى
ة عند نادرا ما تسبب التهاب ف

 اليوم2استخدامها 
ى
.مرة أو أكتر ف

األعراض الجانبية لمبيدات الحيوانات المنوية
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ة دقائق• .يجب وضع قرص مهبلي قبل كل جماع بعشر

ي حالة تكرار الجماع يوضع قرص آخر•
ى
.  وف

ساعات بعد 6ال يجب عمل غسيل للمهبل إال بعد مرور •
.  الجماع

كيفية استعمال مبيدات الحيوانات المنوية
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الرضاعة الطبيعية•

الجماع الناقص•

الوعي بالخصوبة•

رسةالوسائليالتقليديةيلتنظيمياأل
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ى )الرضاعة الطبيعية المطلقة • األم فقط تغذية الطفل من لي 
ى  ي أثناء الليل والنهار ومن الثديي 

ى
حمل لمدة تمنع حدوث ال( ف

ط أن تكون المرأة لم تحض .  بعدستة أشهر بعد الوالدة بشر
تتم هذه العملية من خالل إشارات نتيجة مص الطفل
سل بدو  ره لحلمة أمه وتصل هذه اإلشارات إل المخ فت 

ى فيتوقفان عن إفرا ز هرمونات إشارات عصبية إل المبيضي 
ي ال
ى
مرأة المبيض وهذه الدائرة تمنع حدوث التبويض ف

.  المرضعة

الرضاعة الطبيعية
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وط الثالث• ط أن تتوافر الشر ا بشر
ً
:  ة التاليةطريقة فعالة جد

ى إرضاع الطفل رضاعة مطلقة أثناء الليل والنهار ومن الثدي– .  ي 

(.  الحيض)عدم حدوث الطمث –

.مدة ال تزيد عن ستة شهور بعد الوالدة–

وط الثالثة وجب عل الس• يدة وإذا أختقى أي من هذه الشر
.  أن تستعمل وسيلة فعالة لتنظيم األرسة

فاعلية الرضاعة الطبيعية
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ا بالنسبة لألم والطفل•
ً
.  سهلة االستعمال ومأمونة جد

ا•
ً
.ليس لها أعراض جانبية مطلق

ء وال تتطلب أي أدوات• ي
.ال تتكلف أي ىسر

.  تشجع عل المحافظة عل صحة وغذاء الطفل•

.  تساعد عل رجوع الرحم إل حجمه الطبيعي •

ات الرضاعة الطبيعية ى ممت 
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.ال توجد أعراض جانبية•

ام بالرضاع• ى  االلتى
ى
ة المطلقة قد تجد بعض األمهات صعوبة ف

.ليال  و نهارا و خاصة العامالت

وط الثالثة يفضل اس•  حالة صعوبة توافر الشر
ى
تخدام ف

 أرسع وقت بعد الوال 
ى
.دةوسيلة تنظيم أرسة حديثة ف

األعراض الجانبية للرضاعة الطبيعية
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ي إرضاع طفلها فور والدته•
ى
.  تبدأ األم ف

ى ب•  ونهاًرا من الثديي 
ً
.  التناوبتحافظ عل أن ترضعه ليال

كيفية استعمال الرضاعة الطبيعية
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نوية تعتمد هذه الطريقة عل قذف الرجل للحيوانات الم•
ى الحيوان ات المنوية خارج المهبل وبالتالي ال يحدث التقاء بي 

.والبويضات

.  فاعلية محدودة•

الجماع الناقص
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ات• ى :الممت 

. ال يتطلب استخدام أي مستلزمات–

. غت  مكلف–

ي – . ال يحتاج إل كشف طب 

ي تنظيم األرسة–
ى
.  مشاركة الرجل ف

:العيوب•

بب يتطلب الحذر من المرأة والرجل أثناء عملية الجماع مما يس–
ى  ى الطرفي  .بعض التوتر بي 

.  ال توجد أعراض جانبية–

ات وعيوب الجماع الناقص ى ممت 
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ىع العضو الذكري من المهبل قبل الق• ذف أثناء الجماع يتى
ة ويتم القذف خارج المهبل .مبارسر

كيفية استعمال الجماع الناقص
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ى عل تحديد الفتى • ي طريقة تعتمد عل قدرة الزوجي 
ات البى

ة الت)تكون فيها الزوجة مهيأة لحدوث اإلخصاب  ، (بويضفتى
ة الجنسية أثناء هذه الف ةو يمتنع الزوجان عن المعارسر .تى

الفاعلي ة محدودة •

و تكون اسلوب مثال للنساء الالنى دورات الحيض منتظمة•
ى  .يوما32-26بي 

إل 8ام األيام البى يمكن للمرأة أن تكون عرضة للحمل ه أي•
.من بداية دورة الحيض لها19

الوعي بالخصوبة
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ي تكون فيها ب•
ات البى ي الفتى

ى
ويضة األمتناع عن الجماع ف
.  الزوجة مهيأة لإلخصاب

ة الخصوبة عن طريق تسجيل نزول• الحيض يمكن عرفة فتى
عنق مخاط)علي تقويم شهري ومالحظة عالمات التبويض 

(الرحم وحرارة الجسم

كيفية إستعمال الوعي بالخصوبة
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ات• ى :  الممت 

. ال يتطلب أستخدام أي مستلزمات–

. غت  مكلف–

ي – . ال يحتاج إل كشف طب 

ي تنظيم األرسة–
ى
.  مشاركة الرجل ف

:العيوب•

.  يتطلب الحذر من المرأة والرجل–

.  ال توجد أعراض جانبية–

ات وعيوب الوعي بالخصوبة ى ممت 
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 وقت مبكر م•
ى
إل 4ن السيدة يمكن أن يحدث لها تبويض ف

.ث حملأسابيع بعد الوالدة و بالتال تكون معرضة لحدو 6

رسة لذا تحتاج السيدات إل معلومات عن أهمية تنظيم األ •
ت  بعد الوالدة والوسائل المناسبة سواء للمرضعات أو غ

.المرضعات

ى استعمال وسائل تنظيم ا• ألرسة بعد غالبية السيدات تخشي 
ة حبى ال تتأثر الرضاعة الطبيعية ل لمولود أو الوالدة مبارسر

.تتأثر صحتهن باستعمال هذه الوسائل

تنظيم األرسة بعد الوالدة
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ا للتالي •
ً
:ترتيب أولوية هذه الوسائل بعد الوالدة طبق

 االشهر ال–
ى
 حالة عدم عودة 6الرضاعة الطبيعية المطلقة ف

ى
االول ف

.الحيض

( :Cu T 380اللولب النحاىسي )الوسائل الرحمية –
 خالل •

ى
ة أو ف . ساعة48اللولب بعد الوالدة مبارسر

.تركيب اللولب بعد أربعة أسابيع من الوالدة•

ى بعد الوالدة– وجستي  .األقراص المحتوية عل الت 

ا)حقن تنظيم األرسة – .  أسابيع من الوالدة6بعد ( الديبوبروفت 

. كبسوالت اإلمبالنون بعد الوالدة–

.  الوسائل العازلة والموضعية–

(.بعد الفطام أو بعد ستة أشهر)أقراص تنظيم األرسة المركبة –

ةالوسائل المتاحة للسيدات المرضعات بعد الوالد
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ا للتالي •
ً
:  يمكن ترتيب أولوية هذه الوسائل طبق

(.  Cu T 380اللولب النحاىسي )الوسائل الرحمية –
 خالل •

ى
ة أو ف .ساعة48اللولب بعد الوالدة مبارسر

.تركيب اللولب بعد أربعة أسابيع من الوالدة•

يوم 21عد أقراص تنظيم األرسة المركبة أو حقن تنظيم األرسة المركبة ب–
.  من الوالدة

ا)حقن تنظيم األرسة – .  أسابيع6بعد ( الديبوبروفت 

. كبسوالت اإلمبالنون بعد الوالدة –

ى )أقراص تنظيم األرسة المحتوية عل هرمون واحد – بعد ( )بروجستي 
(الوالدة

.الوسائل العازلة والموضعية–

لوالدةالوسائل المتاحة للسيدات غت  المرضعات بعد ا
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تحتاج السيدة بعد اإلجهاض لنوع خاص من المشورة •
:  والنصح

ى بع–  غضون أسبوعي 
ى
د اإلجهاض تعود الخصوبة للسيدة بشعة ف

 غضون 
ى
 األشهر الثالثة األول من الحمل، و ف

ى
أسابيع بعد 4ف

 الثلث الثانى من الحمل
ى
.اإلجهاض ف

يعها اذا كانت تريد أن تصبح حامال مرة أخرى قريبا، يجب تشج–
أشهر عل األقل للحد من خطر والدة مولود 6عل األنتظار لمدة 
منخفض الوزن، 

.و األجهاض المتكرر–

اء يجب معالجة السيدات المصابات بالعدوى أو إصابة األعض–
.التناسلية قبل حدوث الجماع

تنظيم األرسة بعد اإلجهاض



109

األول الثلث)اإلجهاض خالل الثالثة أشهر األول من الحمل •
(:  من الحمل

ي تلي اإلجهاض أستعم–
ة البى ي الفتى

ى
ال أي من يمكن للسيدات ف

ة أيام من سبع)وسائل تنظيم األرسة المتاحة فوًرا أو خالل أسبوع 
(.  اإلجهاض

ي من الحمل•
:  اإلجهاض بعد الثلث الثانى

ي تلي اإلجهاض أستعمال–
ة البى ي الفتى

ى
أي من يمكن للسيدات ف

ة أيام من سبع)وسائل تنظيم األرسة المتاحة فوًرا أو خالل أسبوع 
.  ما عدا الحاجز المهبلي ( اإلجهاض

تنظيم األرسة بعد اإلجهاض
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Medicine Dosage Price 

Mercilon 21 tabs desogestrel + 

ethinyl estradiol 

20 LE

Mircrocept 21 tabs ethinyl estradiol + 

levonorgestrel

0.71 to 0.76 LE

Microdette 3*21 tabs ethinyl estradiol + 

levonorgestrel

7.5 LE

Microlut 0.04 mg coated 

35 tabs

levonorgestrel 16 LE

Nordette 5*21 tabs ethinyl estradiol + 

levonorgestrel

15 LE

ي القطاع الخاص
ى
وسائل تنظيم األرسة المتاحة ف
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Medicine Dosage Price 

Norocarmena 0.03/3 mg 21 F.C 

tabs

ethinyl estradiol + 

drospirenone

30.3 to 45.5 LE

Nuvaring vaginal ring ethinyl estradiol + 

etonogestral

55 LE

Triopcept 21 tabs per strip 

(triphasic)

ethinyl estradiol + 

levonorgestrel

20 to 30 LE

Yasmin 21 tabs ethinyl estradiol + 

drospirenone

39 to 58.5 LE

Yaz 28 tablets ethinyl estradiol + 

drospirenone

62 LE

ي القطاع الخاص
ى
وسائل تنظيم األرسة المتاحة ف
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Medicine Dosage

Oral hormonal contraceptives:

1. Ethinyl Estradiol + Levonorgestrel (eg. 

Microcept)

Tablet, 30 micrograms + 150 

micrograms

2. Levonorgestrel (eg. Levonor) Tablet, 30 micrograms

3. Levonorgestrel (eg. Contraplan II) Tablet, 0.75 mg (take 2 tablets after 

unprotected sex or 1 tablet every 12 

hours) 

Injectable hormonal contraceptives: 

1. Medroxyprogesterone acetate (eg. 

Depoprovera) 

Depot injection, 150 mg/ml (1 ml/vial) 

1/3 months

2. Estradiol Valerate + Norethisterone (eg. 

Mesocept)

Solution, 5 mg/ml + 50 mg/ml (1 ml 

ampoule) monthly

ي القطاع الحكو 
ى
مي وسائل تنظيم األرسة المتاحة ف



113

Medicine Dosage

Intrauterine Device (IUD): Copper T380 A

Subdermal Implant: Implanon Etonogestrel 68 mg

Barrier Methods: Condom (eg. Sure) 

Spermicidal methods: Vaginal Suppository 

(eg. No gravida) 

Nonoxynol 9 100 mg

ي القطاع الحكو 
ى
مي وسائل تنظيم األرسة المتاحة ف
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كلة إذا كانت السيدة تستخدم وسيلة و لديها سؤال أو مش•
 
ى
 دليل يمكن مساعدتها عل تفهم الحقيقة كما هو موضح ف
ديم المشورة، و إعطاءها كارت تحويل إل أقرب عيادة لتق
م خصوصية و  ى بالجودة العالية و تحتى مشاعر الخدمة تتمت 
ات و المعدات مع اتباع ى المبادىء المنتفعات و توفر التجهت 
صة األساسية للنظافة و النظام و أساليب التعقيم الخا

 للستة عيادات موزعة عل الصيدلي)باألالت 
ً
ات وفقا

يكة (.الشر

وع ي هذا المشر
ى
دور الصيدلي ف



THANK YOU

The Evidence Project is made possible by the generous support of the American people through the United 

States Agency for International Development (USAID) under the terms of cooperative agreement no. AID-

OAA-A-13-00087. The  contents of this presentation are the sole responsibility of the Evidence Project and 

Population Council and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.

The Evidence Project seeks to expand access to high quality family planning/reproductive health services 

worldwide through implementation science, including  the strategic generation, translation, and use of new 

and existing evidence. The project is led by the Population Council in partnership with the INDEPTH Network, 

the International Planned Parenthood Federation, PATH, and the Population Reference Bureau.



© 2018 The Evidence Project. All rights reserved. 

Use of these materials is permitted only for noncommercial purposes. 

The following  full source citation must be included:

This presentation may contain materials owned by others. User is responsible for 

obtaining permissions for use from third parties as needed.

2018. “Private Sector Physicians Curriculum,” PowerPoint slides. Cairo, Egypt: The 

Evidence Project


