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 د. سالي داغر

 Women’s Conditionsالحاالث اليظائيت 

 Menstrual Disordersاطؼساباث الدوزة الشهسيت  :والأ

  الضوعي اإلاىخظم لبؼاهت الغخم، اؾخجابت لخكاغالث الهغمىهاث التي ًيخجها اإلاهاص الحُع هى الخهشغ

hypothalamus  والؿضة الىسامُتpituitary  واإلابُظحنovaries . 

ت إلى مغخلخحن:   ًمًٌ جهؿُم الضوعة الشهٍغ

ت 1)  follicular or proliferative phase( اإلاغخلت الجغابُت أو الخٍازٍغ

ت 2) ت أو ؤلاقغاٍػ  the luteal or secretory phase( اإلاغخلت ألاصكٍغ

ت هى غضص ألاًام بحن  ت إلى بضاًت الحُع في الضوعة ػُى الضوعة الشهٍغ الُىم ألاُو مً هٍؼل الضوعة الشهٍغ

 الخالُت.

ت هي ما بحن    30إلى  25مضة الضوعة الشهٍغ
ً
 ًىًما. 28ًىًما ووؾؼُا

 مل حػخبر ؾحر ػبُػُت. 80مل. وأي يمُت أيبر مً  30الحجم الىمىطجي للضم اإلاكهىص أزىاء الحُع هى خىالي 

 Dysmenorrhea. عظس الؼمث 1

 ًصىل غؿغ الؼمث إلى هىغحن: 

ت وهي الحالت التي ًمًٌ جضبحرها primary غؿغ الؼمث ألاولي .1 ت بضون أمغاض غظٍى : ألم الضوعة الشهٍغ

 مً نبل الصُضلي.

مًٌ جدضًض خالت مغطُت  secondary غؿغ الؼمث الثاهىي  .2 ت ٍو : ًٍىن هاجج غً أمغاض غظٍى

ل للؼبِب(.  مدضصة )ًجب الخدٍى

 :آلاليت ؤلامساطيت

و البروحؿترون( مً  ٌػخبر ؤلاقغاغ في إهخاج البروؾخاحالهضًىاث الغخمُت )التي ًخم الخدٌم قيها غً ػٍغ

 الػىامل اإلاؿاهمت الغئِؿُت في الخهلصاث الغخمُت اإلاؤإلات.

 ألاعساض:

ؿخمغ بػضها إلاضة  6الػغض الىمىطجي هى آالم جهلصاث في أؾكل البؼً نبل بضء الجًزل بدىالي  أو  2ؾاغاث َو

أًام. ألاغغاض الشائػت هي الخػب وآالم الظهغ والؿثُان و / أو ؤلانُاء وؤلاؾهاُ. وهي جدضر بشٍل أيبر غىض  3

 )م
ً
ت مؤزغا شهًغا(. الضوعاث الؿحر إباطُت غاصة ما  12-6ىظ الشاباث اللىاحي بضأ غىضهً اهخظام الضوعة الشهٍغ

 جٍىن زالُت مً ألالم.
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 التشخيص التفسيقي:

 الضوع الغئِس ي لصُاصلت املجخمؼ هى اؾدبػاص الحاالث التي لها ؾبب مغض ي )غؿغ الؼمث الثاهىي(. 

 الظؤال عظس الؼمث ألاولي عظس الؼمث الثاهىي 

ًصِب اليؿاء غاصة بػض ؾىحن غضًضة مً 

 الحُع، غاصة بػض ؾً الثالزحن.

هى ألايثر شُىًغا لضي اإلاغاههاث واليؿاء في 

ىاث.  أوائل الػشٍغ

 العمس؟

 ًىصل ألالم بأهه ألم مىدشغ ومخىاصل.
ًىصل ألم غؿغ الؼمث ألاولي بأهه 

 "حشىج".

 ػبيعت ألالم؟

 آلاالم شضًضة في أؾكل البؼً.
هاصعا ما ًٍىن ألالم شضًض وجهل شضجه مؼ 

 الحُع.بضاًت 

 شدة ألالم؟

 نبل بظػت أًام مً بضء 
ً
ًبضأ ألالم غاصة

 الحُع

ؾاغت  24ًبضأ نبل قترة وححزة أو في ؾظىن 

مً بضاًت الحُع وهاصعا ما ٌؿخمغ أليثر مً 

 أًام. 3

 بداًت ألالم ؟

 الحاالث الىاحب على صيدلي املجتمع جحىيلها:

 ألالم الظي ًبضأ نبل خضور الحُع بأًام  .1

غ  .2  وؾحر مخىنؼهٍؼل ؾٍؼ

ض غىض بضاًت الحُع .3  ألالم الظي ًٍؼ

 مؼ أغغاض جظهغ ألُو مغة أو مشخضة 30اليؿاء بػمغ أيبر مً  .4

ت مثل الحغاعة والخىغَ .5  جغاقو ألالم مؼ أغغاض حهاٍػ

 هٍؼل مهبلي غىض اليؿاء في ؾً الُأؽ .6

 العالج: 

ت التي ال جدخاج إلى وصكت ػبُت    حشمل:  OTCاإلاػالجت باألصٍو

 Mefenamic acid – Ibuprofen -  Naproxen                                       مظاداث الالتهاب غير الظتيروئيدًت

 آلازاع الجاهبُت: غضم الغاخت في الجهاػ الهظمي والؿثُان وؤلاؾهاُ

 Alverine -  Hyoscine butylbromide -  Drofenine                                                             مظاداث التشىج

جب جىخي  الؼعممظاصاث الاؾخؼباب: اإلاغض ى الظًً ٌػاهىن مً  ت والىهً الػظلي الىبُل، ٍو طُو الؼاٍو

اإلاغض ى الظًً جخمحز خاالتهم بدؿغع الهلب )غلى ؾبُل اإلاثاُ، قغغ وشاغ الؿضة الضعنُت ومشاًل  غىضالحظع 

 في الهلب(.
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 Thiamine (vitamin B1)                                                                                                            اإلاكمالث الغرائيت

ذ الؿمَ واإلاؿىِؿُىم. Eو  Bحشمل الكُخامُىاث   ملـ( بػع الكىائض. thiamine - 100) B1أظهغ قُخامحن  وٍػ

 OTCليظت  –فمىيت اإلاشتركت حسعت مىخفظت مً مىاوع الحمل ال

ًاٍف، قُجب إخالت اإلاٍغظت، ألن  إطا لم ًًٌ الػالج الظي ال ًدخاج إلى وصكت ػبُت ًخدٌم في ألاغغاض بشٍل 

 للػالج.
ً

 وؾائل مىؼ الحمل جىقغ زُاًعا بضًال

 Premenstrual Syndrome (PMS) . جىاذز/ متالشمت ما قبل الؼمث2

( مجمىغت واؾػت مً ألاغغاض الجؿضًت والىكؿُت التي جتراوح مً PMSحشمل مخالػمت ما نبل الؼمث )

 .40و  30أيثر شُىًغا لضي اليؿاء اللىاحي جتراوح أغماعهً بحن  مػخضلت إلى شضًضة حًضا.

 ألاعساض:

 ًىًما، وجسخكي بػض ؾاغاث نلُلت مً ظهىع الحُع. 14-7ألاغغاض جظهغ نبل 

اصة الىػن الىاججت غً اخخباؽ حؿضًت: اخخهان وألم في الثضي، آالم في  - اإلاكاصل والػظالث، صضاع، ٍػ

 الؿىائل, اهدشاع خب الشباب, الاعهام, ؤلامؿاى أو الاؾهاُ

 ؾلىيُت: اطؼغاباث الىىم ، حؿحراث الشهُت ، طػل التريحز ، اهسكاض الاهخمام ، الاوسحاب الاحخماعي -

يخئاب، الشػىع بكهضان الؿُؼغة غلى الػىاػل )ًجب مؼاحُت: التهُج وجهلباث اإلاؼاج ، الهلو / الخىجغ، الا -

 اؾدبػاص اطؼغاباث الصحت الىكؿُت التي ال جٍىن متراقهت مؼ اخخهان الثضي واخخباؽ الؿىائل(

 الحاالث الىاحب على صيدلي املجتمع جحىيلها:

 ألاغغاض الىكؿُت وخضها. .1

 ل أيثر خضة مً مخالػمت ما نبل الؼمث.ألاغغاض الشضًضة أو اإلاؤزغة غلى الحُاة الُىمُت نض حشحر إلى شٍ .2

 ألاغغاض التي جؼصاص ؾىًءا أو جبهى يما هي بػض ظهىع الحُع. .3

 العالج:

ً بشٍل مىخظم، و  جخظمً ؤلاحغاءاث ؾحر الضوائُت اإلاخبػت لخضبحر اإلاخالػمت الؿابهت للحُع إحغاء الخماٍع

اصة البروجِىاث وإههاص  إههاص الػىامل اإلاؿببت للشضة الىكؿُت. يما نض ًكُض حؿُحر الىظام الؿظائي )مثل ٍػ

ىم(.وأخُاها اإلاؿى B6)زاصت قُخامحن  Bالؿٍايغ( وإطاقت الكُخامُىاث   حًز

ت   وحشمل: OTCًمًٌ للصُضلي في الحاالث الخكُكت وصل أصٍو
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Calcium 

أشهغ الهضعة غلى جسكُل  3ملـ مً غىصغ الٍالؿُىم في الُىم إلاضة  1200أظهغث مٌمالث الٍالؿُىم بجغغاث 

 ألاغغاض.

 مً اإلاهم الخأيض مً أن اإلاىخج الظي جدىاوله اإلاٍغظت ًىقغ الٌمُت اإلاؼلىبت مً الٍالؿُىم الػىصغي. 

 ملـ قهؽ مً غىصغ الٍالؿُىم.  39ملـ ًىقغ  300غلى ؾبُل اإلاثاُ:    اليخاث الٍالؿُىم 

 ملـ مً غىصغ الٍالؿُىم. 500ؽ ًىقغ 1.25يغبىهاث الٍالؿُىم          

 ًمًٌ أن حؿبب مٌمالث الٍالؿُىم اطؼغاباث هظمُت زكُكت، مثل الؿثُان واهخكار البؼً. آلازاع الجاهبُت:

ًاهذ اإلاٍغظت جدىاُو خضًض أو جتراؾُلحن، قُجب أن ًىهض ي قاصل ػمني إلاضة ؾاغخحن  الخضازالث الضوائُت: إطا 

 بحن الجغغاث لخجىب اهسكاض امخصاص اإلاظاص الحُىي أو الحضًض.

د 6فيتامين ب   Vitamin B6 (pyridoxine)وكظين( )البيًر

ا. 100أشهغ بجغغاث جصل إلى  6إلى  2جخدؿً ألاغغاض الػامت غلى مضي قترة مً  ًُ  ملـ ًىم

 Heavy Menstrual Bleeding (Menorrhagia). غصازة الؼمث 3

صوعاث مل( غلى مضي غضة  80مل إلى  60( هى قهضان صم الحُع اإلاكغغ )ما بحن HMBهٍؼل الحُع الثهُل )

 غاًما. 49و  30. ًصِب اليؿاء اللىاحي جتراوح أغماعهً بحن مخخالُت

 لضيهً حهاػ مىؼ خمل صازل الغخم غىض الؿُضاث الالحيخضور الجًزل الشضًض وآالم الحُع ًٍىن أغلى 

 .)اللىلب(

 Endometrial and cervical carcinomaطسػان بؼاهت السحم وطسػان عىق السحم 

ؾحر اإلاىاؾب وغاصة ما ًدضر في اليؿاء بػض ؾً الُأؽ. ًبضأ الجًزل بشٍل ػكُل ومخهؼؼ  ًخمحز بجًزل الغخم

 ٍُ ل جا ا بجًز
ً
ًان مغجبؼ  بمغوع الىنذ. الجًزل ؾحر اإلاىخظم بحن الكتراث، زاصت إطا 

ً
 ومخىاصال

ً
ولٌىه ًصبذ زهُال

هترح خالت ؾغػاهُت.  للجماع، مهم للؿاًت ٍو

قشل ، ألم الحىض، هٍؼل بػض الجماع، هٍؼل بحن الضوعاث  ع جحىيلها:الحاالث الىاحب على صيدلي املجتم

 .OTCبالـ   الػالج

ت اإلاؿخسضمت اإلاػالجت ؾؼاعة الؼمث هي: مثبؼاث اصؼىاع العالج: . هىاى زالزت أصىاف أؾاؾُت مً ألاصٍو

ًالبروؾخاؾالهضًً، الػىامل اإلاظاصة الهدالُ  واإلاػالجاث الهغمىهُت )لِؿذ  (Tranexamic acid ) الكُبًر

OTC). 
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  Vaginal Dischargeالافساشاث اإلاهبليت  :ثاجيا

 ًمًٌ أن حػاوي اليؿاء مً أي غمغ مً إقغاػاث مهبلُت. ألاؾباب الثالزت ألايثر شُىًغا لإلقغاػاث اإلاهبلُت:

 :  Trichomoniasisداء اإلاشعساث -

 ما حؿبب
ً
ا والتي هاصعا ًُّ صِب ؾالبا الهىاة البىلُت الؿكلُت جأغغاًطا لضي الغحاُ.  هي غضوي ػكُلُت مىهىلت حيؿ

ت باإلاُتروهُضاػوُ أو الخُيُضاػوُ . ل ألنها جدخاج إلى مػالجت حهاٍػ  ونض حشمل الجهاػ الخىاؾلي. ًجب الخدٍى

 )ألايثر شُىًغا(  Bacterial Vaginosis التهاب اإلاهبل الجسثىمي -

ل خاالث التهاب اإلاهبل الجغزىمي وصاء اإلاشػغاث لٍي جخم مػالجتها باإلاُتروهُضاػوُ.  ًجب جدٍى

في مػالجت ؤلاهخاهاث اإلاهبلُت الجغزىمُت التي حؿببها الجغازُم ؾلبُت  metronidazoleٌؿخسضم اإلاُتروهُضاػوُ 

اهاث التي حؿببها حغازیم الػصىاهُاث ؾغام الىاحمت غً الػملُاث الجغاخُت اليؿائُت أو الغطىح وال ؾُما ؤلاهخ

Bacteroides .مًٌ اؾخسضامه بشٍل ونائي في الجغاخاث اليؿائُت  ، ٍو

م أو اإلاُتروهُضاػوُ بشٍل هالمت في ؤلاهخاهاث اإلاهبلُت الجغزىمُت   ٌؿخػمل أًظا الٍلُىضاماٌؿحن بشٍل يٍغ

الحالت الىخُضة التي ًمًٌ  - Vulvovaginal Candidiasis (Thrush)داء اإلابيظاث الفسجي اإلاهبلي  -

 غالحها بضون وصكت ػبُت

 valaciclovirوالكاالؾٍُلىقحر  aciclovirحؿخسضم أًظا مظاصاث الكحروؾاث مثل ألاؾٍُلىقحر  -

خُث ٌػض الىمؽ الثاوي مً هظا  فيروض الحال البظيؽإلاػالجت ؤلاهخاهاث الخىاؾلُت الىاججت غً 

ت في غُؼ الكحروؽ و الشكاء مىه ،  الكحروؽ اإلاؿبب الغئِس ي للخهغح الخىاؾلي، وجكُض هظه ألاصٍو

 وجؤصي بشٍل غام إلى ػواُ ألالم وألاغغاض ألازغي .

 Vulvovaginal Candidiasisداء اإلابيظاث الفسجي اإلاهبلي 

 آلاليت ؤلامساطيت:

ا غضًم الغائدت، ًسخلل مهضاعه وػبُػخه اغخماًصا غلى الػضًض عي ًيخج اإلاهبل بشٍل ػبُ ًُ ا مائ ًُ ىلىح إقغاًػا قحًز

 .باطت والحملمً الػىامل، مثل ؤلا 

ا الػصُاث اللبيُت  ماث وبٌخحًر جدخىي ظهاعة اإلاهبل غلى الجلٍُىححن، الظي ًخم جٌؿحره بىاؾؼت ؤلاهٍؼ

lactobacilli  اهسكاض إلى أخماض، ما ًداقظ غلىpH ( 4.5و  3.8اإلاهبل) وبالخالي ًسلو بِئت ؾحر مظُاقت ،

و إهخاج هغمىن الاؾتروححن.إلاؿبباث ألامغاض. ًخم الخدٌم في جغيحز   الجلٍُىححن غً ػٍغ
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اصة  اث هغمىن الاؾتروححن ؾِىسكع جغيحز الجلٍُىححن أًًظا، مما ًؤصي إلى ٍػ اإلاهبل  pHإطا نلذ مؿخٍى

ت وحػل اإلاهبل أيثر غغطت للػضوي الا   Candida، مثل اإلابُظاث البُع opportunistic infectionهتهاٍػ

albicans.  ًمًٌ أن ًدضر زلل فيpH .ض اخخماُ الاصابت  اإلاهبل بؿبب الػضًض مً الػىامل ألازغي وبالخالي ًٍؼ

مػظم الحاالث هي هىباث خاصة، ولًٌ بػع اليؿاء حػاهحن مً خاالث مخٌغعة )أعبؼ هجماث أو أيثر ًل غام(. 

ت.   باإلاظاصاث الحٍُى
ً
 ؾحر شائػت غىض الكخُاث ما نبل البلىؽ، ما لم جخلهحن غالحا

 ألاعساض:

مًٌ أن ًٍىن له غىانب وزُمت ألن الحاالث ألازغي ًمٌ ً أن جؤصي إلى مساوف إن الدشخُص الخاػئ شائؼ ٍو

 صحُت أيبر. قمثال:

والىالصة اإلابٌغة للغطؼ مىسكض ي الىػن غىض   (PID)جم عبؽ التهاب اإلاهبل البٌخحري بمغض التهاب الحىض -

 الىالصة.

 صاء اإلاشػغاث ًمًٌ أن ٌؿبب الػهم. -

 التشخيص التفسيقي:

 داء اإلاشعساث التهاب اإلاهبل الجسثىمي اإلابيظاث 

ؾمٌُت حشبه اللبن  الافساشاث

 الغائب أو حشبه الجبن

مؼ عائدت نلُلت أو 

 مػضومت

بُظاء عنُهت طاث  عماصًت إقغاػاث

ت. الغائدت جؼصاص  ت نٍى ُّ عائدت ؾمٌ

ؾىًءا بػض الجماع ونض جخكانم 

 أزىاء الحُع.

غة، ػبضًت  إقغاػاث ؾٍؼ

frothy  صكغاء مسظغة ،

 وعائدت ؾمٌُت

 خٌت زكُكت أو مػضومت بضون ألم  في الكغججىحض خٌت  الحكت

ألاغغاض ألازغي:  هٍؼل مهبلي 

زكُل ًدضر زاعج الضوعة 

ت الػاصًت، وغؿغ البُى  الشهٍغ

 وؤلالحاح.

مصحىبت بدٌت في الكغج 

وألم غىض الخبُى أو 

 الجماع

بشٍل  خاصة جظهغ بداًت ألاعساض

 مكاجئ

جي جي جدضر بشٍل جضٍع  جدضر بشٍل جضٍع
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 الػىامل التي جؤهب اليؿاء لإلصابت بضاء اإلابُظاث اإلاهبلي وجخؼلب الىظغ بها نبل بضء الػالج.هىاى الػضًض مً 

ت واؾػت الؼُل والؿخحروئُضاث : داء اإلابيظاث اإلاهبلي الىاحم عً ألادويت .1 مثل الصاصاث الحٍُى

ت ت وماوػاث الحمل الكمٍى  الهشٍغ

 داء الظكسي غير اإلاظبىغ .2

الهغمىهُت أزىاء الحمل غلى حؿُحر البِئت اإلاهبلُت. الػالحاث اإلاىطػُت آمىت حػمل الخؿحراث الحمل:  .3

 وقػالت في الحمل، ولًٌ ًجب إخالت هؤالء اإلاغض ى إلى الؼبِب.

ًمًٌ أن جؤصي إلى إخضار هىباث مً صاء مؿخدظغاث الىظاقت : اإلاهيجاث الكيميائيت واإلايكاهيكيت .4

بلُت. يما وحض أن الىاقي الظيغي ٌؿبب تهُج وحؿحر اإلابُظاث مً زالُ حؿُحر صعحت الحمىطت اإلاه

 صعحت الحمىطت اإلاهبلُت.

 داء اإلابيظاث اإلاهبلي اإلاتكسز )أزبع مساث أو أكثر في الظىت(

بػض الػالج، حػىص نلُل مً اإلاٍغظاث بأغغاض مخٌغعة. نض ًٍىن هظا بؿبب طػل الالتزام بالػالج أو 

اإلاػالجت اإلاؼامىت  ،ؤلاصابت بػضوي مسخلؼت ،الضاء الؿٌغي  ،ؾالالث اإلابُظاث اإلاهاومت ،الدشخُص الخاػئ

ت، ونض ًدضر الىٌـ بؿبب وحىص " مؿخىصغاث  ت، الحمل، اؾخسضام ماوػاث الحمل الكمٍى بالصاصاث الحٍُى

ت والؿغة والهىاة الهظمُت واإلاثاهت، ألامغ  الظي ٌؿخضعي مػالجت " للػىامل اإلامغطت في ألاصابؼ وألاؾغة الظكٍغ

ٍىن مً الظغوعي في مثل هظه الحالت مػالجخه  َ ؾبب هٌـ الػضوي ٍو هظه ألامايً أًظا، ونض ًٍىن الشٍغ

ًان ٌػاوي مً ألاغغاض.  بالتزامً إطا 

 مثل هظه الحاالث زاعج ازخصاص صُضلُت املجخمؼ ونض زبذ أنها صػبت الػالج. 

 :الحاالث الىاحب على صيدلي املجتمع جحىيلها

ت .1  ٌشحر إلى التهاب اإلاهبل الجغزىمي أو صاء اإلاشػغاث - إقغاػاث طاث عائدت نٍى

 نض ٌشحر إلى طػل الؿُؼغة غلى مغض الؿٌغي  – مغض ى الؿٌغي  .2

ت  .3  أًام              7بػض  OTCقشل الػالج بأصٍو

 الهجماث اإلاخٌغعة .4

تاإلابُظاث ؾحر شائػت في هظه الكئاث  - 60وما قىم  16اليؿاء جدذ ؾً  .5  الػمٍغ
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 العالج:

 Topical imidazoles 

ىهاػوُ(  حؿخسضم ماػوُ ، ؤلاًٍىهاػوُ اإلاٍُىهاػوُ والبىجًى ت ؤلاًمُضاػولُت ) الٍلىجٍغ بشٍل اإلاظاصاث الكؼٍغ

 .ؾبىعأوإلاضة  ًجب أن جؼبو اإلاؿخدظغاث الضازلُت لُالبُىض مهبلُت, 

 الخضازالث: نض ٌؿبب جلل الىاقي الظيغي والػاُػ ألاهثىي.

  التؼبيق الفمىي للفلىكىهاشولfluconazole  أو ؤلاًتراكىهاشولitaconazole  مظؿىػت واخضة

 .قهؽ بالتزامً مؼ الػالج اإلاىطعي باخضي الاًمُضاػوالث

 ً وؤلاؾهاُ واهخكار البؼً.آلازاع الجاهبُت: اطؼغاباث في الجهاػ الهظمي مثل الؿثُان وغضم الغاخت في البؼ

ىهاػوُ  نض ًتراقو مؼ ؾمُت يبضًت ممُخت.بشٍل غام  الاؾخػماُ الكمىي للكلًى

 Nystatin 

م في مػالجت التهاب الكغج وؤلاهخاهاث الؿؼدُت ألازغي، ولٌىه ٌؿبب اصؼباؽ  ٌؿخػمل الىِؿخائحن بشٍل يٍغ

 اإلاالبـ باللىن ألاصكغ.

 Povidone Iodine 

ت غلى البىقُضون البىصي  إلاهبل الىاجج غً في غالج التهاب ا povidone iodineجكُض اإلاؿخدظغاث اإلاهبلُت الحاٍو

اإلابُظاث واإلاشػغة ، وؤلاهخاهاث املخخلؼت وؤلاهخاهاث ؾحر الىىغُت ، وحؿخسضم أًظا لخدظحر اإلاهبل نبل 

 .الػملُاث الجغاخُت

  حمع اللبنLactic aicd 
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 (             شازة إاإلاؼلىب منها ما بجاهبه ) Contraceptionمىاوع الحمل  :ثالثا

 إال أن الصُضالوي ًجب أن ٌػغقها إلاا له مً صوع جثهُكي بما ًسص جىظُم ألاؾغة.  OTCعؾم أن مػظمها لِـ 

 Fertility Awareness-Based Methodالىطائل الؼبيعيت )القائمت على الىعي بالخصىبت( 

 

ت مىخظمت وجهىم غلى قهم همؽ الخصىبت  هت قػالت في خاُ ًىن الضوعة الشهٍغ هي ػٍغ

هت غلى الخسؼُؽ للحمل أو الشهغي الخاص بٍل امغأة, خ ُث حؿاغض هظه الؼٍغ

ججىب الحمل. همؽ الخصىبت هى غضص ألاًام في الشهغ التي جٍىن قيها زصىبت )مىغض 

مىظ بضء الؼمث ألازحر(، وألاًام التي ال ًدضر قيها خمل  14ؤلاباطت وهى الُىم 

ًام التي جٍىن )ألاؾبىع ألاُو مىظ بضء الؼمث ألازحر وألازحر نبل الؼمث الخالي(، وألا 

أًام نبل وبػض مىغض ؤلاباطت(. إلاىؼ الحمل ًجب الامخىاع  7-5قيها الخصىبت ممٌىت )

غً الجماع في ألاًام التي ًدخمل قيها خضور الالهاح، أو اؾخسضام وؾُلت غاػلت إلاىؼ 

 الحمل في جلَ ألاًام.

هت:   2-%23مػضُ قشل الؼٍغ

 الىطائل الحاحصيت

 

 

ت مً الضزُى إلى حؿض اإلاغأة.  الىاقي الظيغي الظي ًغجضًه الغحل ًمىؼ الحُىاهاث اإلاىٍى

الىاقي الظيغي ًصىؼ مً الالجٌـ ٌؿاغض أًظا في الىناًت مً قحروؽ الاًضػ 

 ألازغي. ًمًٌ اؾخسضامه مغة واخضة قهؽ. 
ً
 وألامغاض اإلاىهىلت حيؿُا

هت:   %13مػضُ قشل الؼٍغ

ت مً الىاقي ألاهثىي الظي ٌؿ خسضم مً نبل اإلاغأة ٌؿاغض غلى مىؼ الحُىاهاث اإلاىٍى

الىصُى إلى الغخم. ًخم جؼلُهه مؿبًها بمىاص أؾاؾها الؿُلٍُىن. ٌؿاغض أًًظا في 

 الىناًت مً ألامغاض اإلاىهىلت حيؿُا.

هت:    %21مػضُ قشل الؼٍغ

 

 Diaphragm  ًخم إصزاله في غمو اإلاهبل بدُث ٌؿؼي غىو  -أو ؾؼاء غىو الغخم

الغخم. ًٍىن غلى شٍل هصل يغة مً اإلاؼاغ أو الؿُلٍُىن طاث خىاف بشٍل ؾلَ 

ؾاغاث  8مػضوي غلى شٍل هابع. ًجب وطػه نبل ؾاغخحن مً الجماع وال ًؼاُ نبل 

ًكظل اؾدبضاله ًل  بػض الجماع, زم ٌؿؿل. ًمًٌ اغاصة اؾخسضامه إلاضة ؾيخحن ولًٌ

أشهغ. قػاُ في مىؼ الحمل قهؽ غىض اؾخسضامه مؼ مبُض الىؼاف. مظاصاث  6

 الاؾخؼباب: التهاب اإلاهبل وجهغخاث غىو الغخم. 
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ت )ناجالث الىؼاف( جأحي بػضة أشٍاُ  عؾىة، أو حُل، أو  -مبُضاث الحُىاهاث اإلاىٍى

م، أو ؾشاء )قُلم(، أو بُىض أو مظؿىػاث مهبلُت. ًخم وطػها في اإلاهبل نبل  يٍغ

الجماع بأيثر مً ؾاغت. جترى في مٍانها ما ال ًهل غً ؾذ إلى زماوي ؾاغاث بػض 

ت. مً اإلاىاص الكػالت اإلاؿخسضمت:  الجماع. حؿخسضم باإلاشاعيت مؼ إلى الىانُاث الحاحٍؼ

 benzalkonium chloride  9و-nonoxynol . 

هت:   %21مػضُ قشل الؼٍغ

 Intrauterine Contraceptionوطائل مىع الحمل داخل السحم 

: هى حهاػ IUDاللىلب 

صؿحر غلى شٍل خغف 

T  ًخم وطػه صازل

الغخم مً نبل 

 الؼبِب.

 

ػغف بـ. اللىلب الهسمىوي 1  َو

ل صازل الغخم   Levonorgestrel intrauterine systemهظام اللُكىهىعحِؿتًر

(LNG IUD)) . و مىؼ ًؼلو يمُت صؿحرة مً البروحؿخحن ًل ًىم. ٌػمل غً ػٍغ

ظت ناصعة غلى نبُى  ًامل ًل شهغ وبالخالي ال حػىص البٍى ظت اإلاغأة مً الىمى بشٍل  بٍى

ت قُخم مىؼ ؤلازصاب. ًبهى في الغخم إلاضة جصل إلى  ؾىىاث.  6إلى  3الحُىاهاث اإلاىٍى

هت:    0.1-%0.4مػضُ قشل الؼٍغ

 Copper T intrauterine device (IUD) ياللىلب الىحاس . 2

ؾىىاث. ٌػمل مً زالُ اهخاج جكاغل التهابي  10ًمًٌ أن ًبهى في الغخم إلاضة جصل إلى 

هت:  ظاث. مػضُ قشل الؼٍغ ت والبٍى  %0.8ًٍىن ؾاًما للحُىاهاث اإلاىٍى

 الىطائل الهسمىهيت

 

غباعة غً نظِب بالؾدٍُي مغن  Contraceptive implants الؼعغاث )الؿغؾاث( 

. ًؼلو حغغت مىسكظت بحجم غىص الثهاب ًىطؼ جدذ حلض الجؼء الػلىي مً الظعاع

ؾىىاث لخٌثُل مساغ  3غلى مضي  Etonogestrelوزابخت مً هغمىن بغوحِؿخحرووي 

 ما جثبؽ ؤلاباطت أًًظا.
ً
 غىو الغخم وجغنُو بؼاهت الغخم, وغاصة

هت:   %0.1مػضُ قشل الؼٍغ

 

جىطؼ في أؾكل البؼً أو ألاعصاف أو الجؼء  birth control patchلصانت الجلضًت ال

هت مىصىقت مً نبل  الػلىي مً الجؿم )ولًٌ لِـ غلى الثضًحن(. هظه الؼٍغ

الؼبِب. ًؼلو هغمىهاث البروحؿخحن وؤلاؾتروححن في مجغي الضم. ًخم وطؼ لصانت 

ًىم(. غىض إػالت اللصانت زالُ  21)حضًضة مغة واخضة في ألاؾبىع إلاضة زالزت أؾابُؼ 

 ألاؾبىع الغابؼ ًدضر الؼمث. 
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و مىؼ  حػمل اللصانت بشٍل مشابه لحبىب مىؼ الحمل اإلاغيبت. جمىؼ الحمل غً ػٍغ

اصة ؾمايت مساػُت  ظت )ؤلاباطت(, يما حػمل أًًظا غلى ٍػ اإلاباًع مً إػالم البٍى

ت مً الىصُى إلى ال ظت.غىو الغخم إلاىؼ الحُىاهاث اإلاىٍى  بٍى

هت:   ٪.7مػضُ قشل الؼٍغ

 

جكغػ الحلهت هغمىوي البروحؿخحن وؤلاؾتروححن.  -خلهت مىؼ الحمل الهغمىهُت اإلاهبلُت 

جىطؼ الحلهت صازل اإلاهبل إلاضة زالزت أؾابُؼ، وغىض إػالتها زالُ ألاؾبىع الغابؼ ًدضر 

 الحُع. 

هت:   ٪.7مػضُ قشل الؼٍغ

 

ت هغمىن  –الحهىت  جدهً    Medroxyprogesteroneالبروحؿخحن خهىت غظلُت خاٍو

ظت اإلاغأة مً الىمى  و مىؼ بٍى في ألاعصاف أو الظعاع ًل زالزت أشهغ. حػمل غً ػٍغ

ًامل ًل شهغ. جؤزظ الحهىت ألاولى زالُ ألاًام الخمؿت ألاولى مً قترة الحُع  بشٍل 

هت:   %4مػضُ قشل الؼٍغ

 

ت اإلاغيبت  هي ألايثر  – Combination birth control pillsمىاوؼ الحمل الكمٍى

اؾخسضاما حؿمى أًًظا "خبىب مىؼ الحمل" . جدخىي غلى هغمىوي ؤلاؾتروححن 

والبروحؿخحن. جمىؼ الاباطت, يما أنها حؿبب حؿحراث في مساػُت غىو الغخم وبؼاهت 

ظت. لِؿذ  ت مً الخهضم إلى البٍى . مظاصاث OTCالغخم إلاىؼ الحُىاهاث اإلاىٍى

ش مً ؤلاصابت بجلؼاث  35ػمغ أيبر مً الاؾخؼباب: ال غاًما, اإلاضزىاث، وحىص جاٍع

ت أو ؾغػان الثضي.   صمٍى

خباث ألازحرة جدخىي غلى الحضًض(.  7خبت )الـ  28خبت أو  21نض ًدخىي الظغف غلى 

ًجب جىاولها خؿب الترجِب املحضص ألن بػظها ًٍىن زىائُت أو زالزُت الؼىع )جغيحز 

ض في الُىم الؿابؼ أو في  الاؾتروححن زابذ في ًل الحباث بِىما جغيحز البروحؿترون ًٍؼ

 (.14و   7الُىم 

جؤزظ في هكـ الىنذ ًل ًىم. وفي خاُ اليؿُان: ًجب جىاولها بمجغص أن جظيغها 

ًان طلَ ٌػني جىاُو خبخحن في هكـ  -والحبىب البانُت جبهى في هكـ اإلاىغض  ختى لى 

إلاىؼ الحمل إلاضة ؾبػت أًام إطا جم الخأزغ في الُىم. ًجب اؾخسضام وؾُلت اخخُاػُت 

 ؾاغت. 12جىاُو الحبت أليثر مً 

هت:   ٪.7مػضُ قشل الؼٍغ

جدخىي غلى البروحؿخحن قهؽ. لظلَ جٍىن أنل قػالُت  -خبىب البروحؿخحن قهؽ 

قئطا مً اإلاغيبت. جىصل مً نبل الؼبِب. ًجب الخهُض الصاعم بمىغض أزظ الحبت 
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وؿِذ اإلاغأة جىاُو الحبت بكاعم ؾاغت ًدب اؾخسضام وؾُلت مىؼ خمل أزغي زالُ 

ُ أًام. نض ًٍىن زُاًعا حًُضا لليؿاء اللىاحي ال ٌؿخؼػً  7  . ؤلاؾتروححن جىاو

هت:   ٪.7مػضُ قشل الؼٍغ

 ع الحمل ؤلاطعافيتوطائل مى

 

حماع ؾحر مدمي أو  لِؿذ وؾُلت مىخظمت لخدضًض اليؿل. ًمًٌ اؾخسضامها بػض

 قشل أشٍاُ أزغي مً مىاوؼ الحمل.

 Levonorgestrelجخألل مً مظؿىػت واخض مً  –خبىب مىؼ الحمل ؤلاؾػاقُت 

ظت املخصبت مً  الظي ًمًٌ أن ًمىؼ ؤلاباطت أو ًمىؼ ؤلازصاب أو ًمىؼ البٍى

م جىاولها أًام بػض الجماع، ولًٌ ًلما ج 5الاوؿغاؽ في الغخم. ًمًٌ للمغأة جىاولها ختى 

ًان مكػىلها أقظل.  مبًٌغا، 

 Lactational Amenorrhea Methodاهقؼاع الؼمث بالسطاعت 

 

باليؿبت للمغطػاث ًمًٌ اغخباع الاعطاع ًىؾُلت مؤنخت إلاىؼ الحمل غىض اؾدُكاء 

( 2( اههؼاع الؼمث )غضم وحىص أي قتراث خُع بػض الىالصة(، 1زالزت شغوغ: 

ًبا، و الغطاغت الؼبُػُت بشٍل  ض الكترة بػض الىالصة غً 3ًامل جهٍغ أشهغ.  6( أال جٍؼ

هت أزغي لخدضًض اليؿل غىض غضم اؾدُكاء أي مً الشغوغ  ًجب اؾخسضام ػٍغ

 تالثالز

 وطائل مىع الحمل الجساحيت

 

ًمًٌ للمغأة عبؽ نىاحي  -عبؽ البىنحن  - Female Sterilization. الخػهُم ألاهثىي 1

ظاث مً أحل ؤلازصاب. ت والبٍى  قالىب )أو إؾالنها( بدُث ال جلخهي الحُىاهاث اإلاىٍى

ًخم  -نؼؼ الهىاة الضاقهت أو اؾدئصاُ ألاؾهغ - Male Sterilization. حػهُم الظًىع 2

ت للغحل مً الىصُى إلى  ؤلاخلُل، لظلَ ال إحغاء هظه الػملُت إلاىؼ الحُىاهاث اإلاىٍى

ظت. بػض الػملُت،  ًدخىي الؿائل اإلاىىي غلى أي خُىان مىىي ًمٌىه جسصِب البٍى

ت والخأيض مً اهسكاض غضص  ًهىم الغحل بئحغاء قدىصاث لػض الحُىاهاث اإلاىٍى

ت إلى الصكغ؛ ٌؿخؿغم هظا خىالي  أؾبىًغا وزالُ هظه الكترة ًجب  12الحُىاهاث اإلاىٍى

 ؾائل مىؼ الحمل.اؾخسضام شٍل آزغ مً و 

 


