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حبــوب منــع الحمــل المركبــة هــي أحــد
األســاليب التــي تســتخدمها النســاء
لمنــع الحمــل  .تؤخــذ عن طريــق الفم و
تحتــوي الحبــة الواحــدة علــى هرمونــي
االســتروجين و البروجســتين اللــذان
يشــبهان الهرمونــات الطبيعيــة التــي
ينتجهــا المبيــض عنــد المــرأة  .تحتــوي
العلبــة الواحــدة علــى  21أو  28حبــة.

؟

كيف تعمل حبوب منع الحمل؟

• تجعــل الغشــاء المخاطــي المحيــط بعنــق الرحــم ســميك .ممــا
يصعب حركة الحيوانات المنوية خالله و الوصول إلى البويضة.
• تمنع البويضة من النضج واإلنطالق من المبيض.
• تجعــل بطانــة الرحــم أرق و لذلــك ال يرجــح قبولهــا للبويضــة
المخصبة .

ما مدى فعالية حبوب منع الحمل المركبة؟

إذا اســتخدمت بطريقــة صحيحــة ،فتكــون نســبة فعاليتهــا فــي
منــع الحمــل  . %99.5أمــا إذا اســتخدمت بطريقــة غيــر صحيحــة ،
فتقــل نســبة فعاليتهــا إلــى .%91

فوائد استخدامها

• تقلل من ألم االباضة و آالم الحيض و فقدان الدم في الدورة الشهرية.
• ال تؤثر على العالقة الحميمية بين الزوجين .
• تقلل خطر االصابة بكيس المبيض و بعض أنواع السرطانات مثل سرطان المبيض و الرحم
و القولون.
• تحسن من حب الشباب .
• قد تساعد على التقليل من الشعر الزائد في الوجه و الجسم.

أضرار استخدامها

• من الممكن أن تسبب نزيف أو تبقيع متفاوت في األشهر األولى من االستخدام.
• قد تقلل مدة الدورة الشهرية أو توقفها .
• تقلل من إنتاج\ ادرار حليب الثدي.
• قــد تســبب بعــض األعــراض الجانبيــة المؤقتــة عنــد بدايــة اســتخدامها مثــل الصــداع و الغثيــان
و ألــم فــي الثــدي و تغيــرات فــي المــزاج .

يرجى أخذ المشورة الطبية عند حدوث أي آثار جانبية بعد تناول الحبوب.

؟

كيف يمكنك استخدام حبوب منع الحمل المركبة ؟

• إختاري وقتًا مناسبًا لتناول الحبة  .تناولي حبة واحدة كل يوم بنفس الوقت.
• إبدئي بتناول حبوب منع الحمل خالل ( )5-1أيام األولى من دورتك الشهرية .إذا بدأت بتناول
الحبوب أي يوم بعد اليوم الخامس من دورتك الشهرية ،فأنت بحاجة إلى استخدام وسيلة
منع حمل إضافية لمدة سبعة أيام.
• اذا كنت تستخدمين علبة تحتوي على  21حبة فعليك بأخذ حبة يوميا حتى انتهاء العلبة وثم
أخذ راحة لمدة  7أيام وبعدها يمكن البدء بعلبة جديدة.
• اذا كنت تستخدمين علبة تحتوي على  28حبة فعليك بأخذ حبة يوميا لمدة  28يوم ثم إبدأي
بتناول العلبة الجديدة دون إنقطاع لضمان فعالية الحبوب .
إن علبة  28يوم تحتوي على  21حبة هرمونية مع  7حبوب غير هرمونية إضافية
(الحبوب الغير هرمونية تكون عادة بألوان مختلفة عن الحبوب الهرمونية في
العلبة).
• بعد االجهاض ،إبدئي بتناول الحبوب بين( )5-1يوم .أما إذا بدأت تناول الحبوب بعد اليوم
الخامس من االجهاض  ،فسوف تحتاجين إلى استخدام وسيلة منع حمل إضافية مثل الواقي
الذكري لمدة سبعة أيام.
• بعد الوالدة وان كنت ال ترضعين طفلك رضاعة طبيعية  ،إبدأي بتناول حبوب منع الحمل بعد 21
يومًا من الوالدة وسوف تحتاجين إلى إستخدام وسيلة منع حمل إضافية كالواقي الذكري
لمدة  7أيام .أما إذا كنت أمًا مرضعة فابدأي بتناول الحبوب بعد الشهر السادس من الوالدة .

ماذا تفعلين عند نسيان أخذ الحبوب الخاصة بك؟
• تناولي الحبة التي نسيتها بأقرب وقت ممكن.
• أكملي تناول الحبوب المتبقية في وقتها المعتاد و هذا قد يعني تناول حبتين في نفس
اليوم او في نفس الوقت.

إذا نســيت تنــاول حبــة او حبتيــن؟ او بــدأت علبــة جديــدة يــوم او يوميــن
متأخــرة؟
• تناولي الحبة التي نسيتها بأقرب وقت ممكن.
• ال حاجة إلى استخدام وسيلة منع حمل إضافية.

إذا نســيت تنــاول  3حبــات او أكثــر فــي األســبوع األول أو الثانــي؟ او بــدأت
علبــة جديــدة متأخــرة  3أيــام أو أكثــر ؟

ية

• تناولي الحبة التي نسيتها بأقرب وقت ممكن.
• تحتاجين كذلك إلى استخدام وسيلة منع حمل إضافية لمدة  7أيام.

إذا نسيت تناول  3حبات او أكثر في األسبوع الثالث؟
• تناولي الحبة التي نسيتها بأقرب وقت ممكن.
• أكملي تناول الحبوب المتبقية في وقتها المعتاد .يمكنك رمي الحبوب الغير هرمونية في
علبة  28حبة.
• ابدائي العلبة الجديدة في اليوم التالي.
• تحتاجين كذلك إلى استخدام وسيلة منع حمل إضافية لمدة  7أيام.

إذا كنت قد نسيت حبة واحدة أو أكثر من الحبوب الغير هرمونية،
(الحبوب  7االخيرة لعلبة  28يوما)
• يمكنك رمي الحبوب الغير هرمونية.
• استمري بتناول حبوب منع الحمل المركبة مرة في اليوم .ابدائي بالعلبة الجديدة كالمعتاد.

نصائح لضمان فعالية حبوب منع الحمل
• ال تنسي أخذ الحبوب وعليك اخذها في الوقت المحدد.
• تحفظ الحبوب في درجة حرارة الغرفة مع تهوية جيدة.
• في حال التقيؤ خالل ساعتين من تناول الحبة  ،تناولي حبة أخرى في أقرب وقت ممكن .
• في حال إستمر االسهال ألكثر من  24ساعة  ،إستمري بتناول الحبوب مع استخدام وسيلة منع
حمل إضافية لمدة  7أيام.
في حال تم وصف األدوية لك ،تذكري دائمًا اخبار الطبيب أنك تستخدمين حبوب منع الحمل
المركبة ألن فعالية الحبوب قد تقل إذا تناولتها مع األدوية األخرى .

عودة الخصوبة
حبوب منع الحمل المركبة هي وسيلة قصيرة المفعول  ،وبالتالي فإن الخصوبة الطبيعية
الخاصة بك تعود فورًا حالما تتوقفين عن تناولها.

تذكري:
ال تســتطيع جميــع النســاء إســتخدام حبــوب منــع الحمــل المركبــة ،فهنالــك حــاالت معينــة
ال تتناســب مــع اســتخدامها .لهــذا الســبب ،مــن الضــروري ذكــر أي مــرض أصبــت بــه أو جراحــة
خضعــت لهــا  .استشــيري طبيبــك /مقــدم الرعايــة الصحيــة فــي المركــز الصحــي المســجلة فيــه
قبــل اســتخدام الحبــوب و أيضــً للحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات حــول وســائل منــع الحمل.

