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حبــوب البروجســتين هــي أحــد
األســاليب التــي تســتخدمها النســاء
لمنــع الحمــل .فهــي تؤخــذ عــن
طريــق الفــم  .تحتــوي هــذه الحبــوب
علــى هرمــون واحــد فقــط وهــو
يشــبه
والــذي
البروجســتوجين،
البروجســترون الطبيعــي الــذي ينتجــه
المبيــض لــدى النســاء .وتحتــوي العلبة
الواحــدة علــى  28حبــة.

؟

كيف تعمل الحبوب ؟

• تجعــل الغشــاء المخاطــي المحيــط بعنــق الرحــم ســميك .ممــا
يصعب حركة الحيوانات المنوية خالله و الوصول إلى البويضة.
• تمنع البويضة من النضج والخروج من المبيض.
• تجعل بطانة الرحم أرق و لذلك ال يرجح قبولها للبويضة
المخصبة.

ما مدى فعالية حبوب البروجستوجين ؟

إذا اســتخدمت بالطريقــة الصحيحــة فــان فعاليتهــا فــي منــع
الحمــل تصــل إلــى نســبة  .٪99.5لكــن تقــل فعاليتهــا إذا اســتخدمت
بشــكل غيــر صحيــح فتصــل إلــى .٪91

فوائد استخدامها

• ال يكون لها تأثير مباشر على كمية إنتاج حليب الثدي ،بحيث يمكن.
استخدامها على الفور بعد الوالدة ،جنبا إلى جنب مع الرضاعة الطبيعية.
• ال تؤثر على العالقة الحميمية بين الزوجين .
• تخفف من اآلم الدورة الشهرية.
• ليس لها صلة مع اإلصابة باالكتئاب.
• تشير بعض الدراسات إلى أنها قد تمنع اإلصابة بسرطان الرحم و المبيض.

أضرار استخدامها

• يجب أن تؤخذ الحبوب في نفس الوقت كل يوم لضمان فعاليتها.
• ممكن أن تؤثر على الدورة الشهرية بحيث تكون غير منتظمة،
أو تتوقف تمامًا.
• قد تسبب في أعراض جانبية مؤقتة عند بداية إستخدامها ،مثل إحتقان الثدي
والصداع والغثيان وتغير في الوزن.

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

؟

كيف يمكنك استخدام حبوب البروجستين ؟

• إختاري الوقت المناسب لتناول الحبة .خذي حبة واحدة كل يوم بنفس الوقت.
• خذي حبة يوميًا لمدة  28يوم ثم إبدئي بتناول الحبة من العلبة الجديدة دون
إنقطاع لضمان فعالية الحبوب.
• 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 يومين.
• بعد الوالدة  ،إبدئي بأخذ الحبة قبل أو في يوم  21من الوالدة ،أما إذا أخذتي
الحبة بعد يوم  21من الوالدة فأنت بحاجة إلى وسيلة منع حمل إضافية  ،مثل
الواقي الذكري لمدة يومين.
• بعد اإلجهاض ،إبدئي بتناول الحبوب بين( )5-1يوم .أما إذا بدأت تناول الحبوب
بعد اليوم الخامس من اإلجهاض  ،فسوف تحتاجين إلى استخدام وسيلة منع
حمل إضافية مثل الواقي الذكري لمدة يومين.

ماذا تفعلين عند نسيان أخذ الحبوب الخاصة بك؟

• عند نسيان أخذ الحبة ألقل من  3ساعات ( 12ساعة لنوع ال  ) Cerazetteخذي
الحبة المنسية في أقرب وقت ممكن ،واستمري بأخذ الحبة التالية في الوقت
المعتاد .ال حاجة إلستخدام وسيلة منع حمل إضافية.
• عند نسيان أخذ الحبة ألكثر من  3ساعات ( 12ساعة لنوع ال  )Cerazetteفإن
فعالية الدواء سوف تتأثر لذا عليك بأخذ الحبة المنسية في أقرب وقت
ممكن وإستمري بأخذ الحبة التالية في وقتها المعتاد .هذا يعني أنك ربما
تأخذين حبتين في يوم واحد .يجب عليك إستخدام وسيلة منع حمل إضافية،
مثل الواقي الذكري لمدة يومين .

نصائح لضمان فعالية حبوب منع الحمل
• ال تنسي أخذ الحبوب في الوقت المحدد.
• تحفظ الحبوب في درجة حرارة الغرفة مع تهوية جيدة.
• في حالة التقيؤ خالل ساعتين من تناول الحبة  ،تناولي حبة أخرى في
أقرب وقت ممكن.
• في حال اإلسهال ألكثر من 24ساعة ،إستمري بتناول الحبوب مع إستخدام
وسيلة منع حمل إضافية ،لمدة يومين .
• في حال وصف أدوية أخرى لك  ،تذكري دائما إخبار الطبيب أنك تستخدمين
حبوب البروجستين ألن فعالية الحبوب قد تقل مع األدوية األخرى.

عودة الخصوبة:
حبوب البروجستين هي وسيلة قصيرة المفعول ،وبالتالي فإن الخصوبة الطبيعية
تعود فورًا حالما تتوقفين عن تناولها.

تذكـــــــري:
ال تســتطيع جميــع النســاء اســتخدام
حبــوب البروجســتين فهنــاك حــاالت
معينــة ال تتناســب مــع اســتخدامها .لهــذا
الســبب ،مــن الضــروري ذكــر أي مــرض
أصبــت بــه أو أي جراحــة خضعــت لهــا.
استشــيري طبيبــك  /مقــدم الرعايــة
الصحيــة فــي المركــز الصحــي المســجلة
فيــه قبــل اســتخدام هــذه الحبــوب
وايضــا للحصــول علــى المزيــد مــن
المعلومــات حــول وســائل منــع الحمــل.

