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  های ترکیبی قرص
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 قرص هاي ترکیيب پیشگريي از بارداري
 

 :توضیح روش
حاوي ( رص هاي تركیيبیكي از روش هاي جلوگريي از بارداري، مصرف ق    

 و سه مرحله اي (LD)است كه به دو شكل یك مرحله اي ) پروژسرتون اسرتوژن و
. موجود می باشد تنظیم خانوادهدر سیستم ارایه خدمات ) تري فازیك(

توسط كاركنان هبداشيت جتویز آن ها مصرف این قرص ها هر روزه بوده و 
  .١می شوداجنام تعلیم دیده 

 
 : مكانیسم عمل

 مک گذاري،ختجلوگريي از  -١
 ،)اندومرت(تاثري برخماط داخلي رحم  -٢
اجياد اشکال در ورود اسپرم به داخل رحم به دلیل افزایش ضخامت  -٣

 موکوس سرویکس،
 . تاثیر برحركات لوله هاي رحما بجلوگیری از لقاح  -۴
 

 : اثرخبشی
  .استدرصد  ٨٩ ،در صورت مصرف صحیحهای ترکیبی  اثرخبشی قرص

 
 :مزیت ها

 ،اثرخبشي باال 
 ،برگشت سریع باروري پس از قطع روش 
 ،نداشنت حمدودیت سنی در استفاده از روش 
  کاهش سندرم پیش از قاعدگي(منظم شدن، كاهش درد و خونریزي قاعدگي (

 كم خوني به دنبال قاعدگي ها، کاهشو 
 ،کاهش بروز كیست هاي ختمداني 
 هاي خوش خیم پستان، بروز بیماريسنت از کا 
 ن ها،اش تراكم استخوافزای 
 کاهش بروز بیماري هاي التهابي لگن)  (PID، 
 بروز سرطان هاي رحم و ختمدان،م شدنک  
  کاهش بروز حاملگي خارج از رحم(EP)، 
  ندومرتیوز،اکاهش بروز 
 هببود آرتریت روماتویید. 

 
 :عیب ها

  براي افراد فراموشکار،بودننمناسب  
  قاعدگيدوره جدید در هر سرتلیبنیاز به هتیه، 
 راه متاس جنسي هاي منتقله از بیماري پیشگیري نکردن از )STIs(، 
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 قرص های ترکیبی پیشگیری از بارداری که دربردارنده مقدار کمرتی از اسرتوژن 1999
با کم شدن مقدار هورمون عوارض جانبی ناشی از قرص کاهش می . هستند، خطر کمرتی دارند

 HDو توصیه پزشک باید از ارایه خدمت با قرص بنابراین به جز در موارد خاص . یابد
 در HDاین مسئله با استفاده از قرص . برای پیشگیری معمول از بارداری پرهیز منود

 . متفاوت استEmergency Contraceptionموارد 
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  زاميان  ازپس ماه اول ۶ شريده در مادرانبودن براي نمناسب. 
 

 :عوارض شایع و چگونگي برخورد با آن ها

 ٢-٣عارضه هاي شایع معموالً در ماه هاي اول مصرف بروز منوده و در عرض 
این عارضه ها و چگونگي برخورد .  مي رودماه كاهش یافته و یا از بین

 :استبا آن ها به شرح زیر 
اثر  به دلیلبدن   جتمع مایعات در،افزایش وزندالیل  :افزایش وزن .١

. ش مصرف مواد غذایي استیافزابه دنبال آن پروژسرتون، افزایش اشتها و 
 .ابدی می ورزش منظم و رژمي غذایي متعادل هببودافزایش وزن با 

مصرف ماه اول  ٢-٣معموال در مدت  : وخونریزي بني قاعدگي هالكه بیين .٢
در این صورت ( قرص نیز باشد فراموشی ومي تواند ناشي ازشده  دیده

توصیه به مصرف مرتب قرص و سعی در فراموش نکردن مصرف مرتب آن، اقدام 
به تذكرهاي حني آگاهی از شیوه حل این مشکل براي  .)اصلی خواهد بود

 .ه شودعجمصرف مرا
مانند استفاده از توصیه های هبداشتی رعایت با : حساسیت پستان ها .٣

. شودرفع می  پستان بندهای حمکم، مسکن های معمولی و کمپرس سرد یا گرم
به متخصص  درصورت نیازو، پزشک  فرد به مامااگر مشكل ادامه یابد،

 .زنان ارجاع خواهد شد
سردردهای . برطرف می شودغالبا با مسكن هاي معمويل : سردردهاي خفیف .۴

فشارخون باال، عالئم عصبی یکطرفه و یا با سردردهایي كه د و یا یشد
ارجاع فوري به باید هشدار بوده و از عالئم مهراه باشد، اختالالت بینایی 

 .به دنبال داشته باشدتغیري روش را  ومربوطه متخصص 
دن مایعات خور، قرص در هنگام خواب و یا مهراه با غذاخوردن : هتوع .۵

راهي موثر براي كاهش شدت هتوع هاي خفیف و  بیشرت و سبزی و میوه تازه
ماه اول با داروهاي  ٢-٣درمان موقت هتوع براي . قابل حتمل خواهد بود

قرص خوردن  .پذیر است امکان نیز )B6ني مویتاشبی یک قرص مثل (ضد هتوع 
 .ادامه خنواهد یافتهتوع شدید و غري قابل حتمل درصورت 

  
 : برخورد با آن هاچگونگيو نادر عوارض 

. شودمشاهده سیار کم نشده و یا بمشاهده این عارضه ها ممكن است هرگز 
 :این عارضه ها عبارت هستند از

 ،)افسردگي( تغیري خلق و خوي .١
 ،)كلوآمسا(لكه هاي رنگي در پوست صورت  .٢
 بروز سرطان پستان .٣
 سرویکسعوارض پیش سرطانی  .۴
 ،)آدنوم و كارسینوم كبد(ش خیم و بدخیم كبدی بروز تومورهاي خو .۵
 در افراد به ویژه، )وریدي ترومبوز(خلته شدن خون در ورید ها  .۶

 سیگاري و مبتال به اختالالت انعقادي خون،
 ،) ها در سیگاريبه ویژه( سكته هاي قليب .٧
 ،)فشارخون باالدارای  در افراد سیگاري و به ویژه(سكته مغزي  .٨
 ، میلی مرت جیوه١٠٠لیمرت جیوه روی  می١۶٠یش از افزایش فشارخون به ب .٩

 احتمال بروزخونریزي هاي نامنظم رمحي، .١٠
 .آمنوره .١١

ارجاع فرد به متخصص مربوطه شود، دیده شده  هر کدام از موارد یاداگر 
 .ضرورت دارد

 



 

۵ 
 

 : موارد منع مصرف مطلق
 ،شك یا اطمینان به وجود حاملگي 
 زایمان در زنان غیر شیرده،در فاصبه زمانی کمرت از سه هفته پس از  
 آن،سابقه یا و  ابتال،شک به وجود سرطان پستان  
 هر بدخیمی مشکوک یا شناخته شده وابسته به اسرتوژن، 
  ندومرت،اکارسینوم 
 ،خونریزي هاي رمحي بدون علت مشخص 
  ٢باالتر  وه سال٣۵مصرف سیگار در افراد، 
 ح کبدي و یا واض اختالل كار:شامل  (بیماري فعال یا مزمن کبدي

آدنوم یا کارسینوم  ،مصرف قرصهم زمان با ، سابقه یرقان هپاتیت ویرال
شیستوزومیازیس با  تومورهاي خوش خیم وبدخیم کبد، سريوز کبدي، کبد،

 ،)فیربوز شدید کبدي
 فعلی یا سابقه ترومبوفلبیت وریدهاي عمقي، اختالالت یابتال 

 بیماري ها،ترومبوآمبولیک و یا شرایط مستعد کننده این 
 عوارضی مثل افزایش فشارریوي، خطر  بیماري هاي دریچه اي قلب با

مصرف  یا ندوکاردیت حتت حادباکرتیال وافیربیالسیون دهلیزي، سابقه 
 ،یداروهاي ضدانعقاد

 ،سابقه این بیماری ها یا شرایط مستعدکننده  بیماري عروق کرونر قلب
 آا،

 ،بیماري سیانوتیک قليب 
 ،سکته مغزي 
 آن کننده  ، سابقه این بیماري ها یاشرایط مستعدیماري عروق مغزبی

 ،ها
 رتینوپاتی، نفروپاتی یا نوروپاتی یا هاي عروقي، دیابت با بیماري 

 ، به دیابتابتالی بیش از بیست سال
 و باالترمیلي مرت جیوه  ١٠٠/١۶٠( باال فشارخون(، 
 یدان دید چشم کاهش م(  عالئم عصيب موضعی سردرد راجعه شامل میگرن با

 احساس سوزن سوزن شدن در یک ،بطور مشابه، دیدن خطوط زیگزاگی روشن
 ،)بازو، یک طرف صورت یا زبان

  سال٣۵میگرن بدون عالیم فوکال عصبی و سن بیشرت از ، 
 ابتالی به هر نوع دردهای جلو قلبی و پشت  ( آنژین قلبی ناپایدار

 ،)اسرتنوم
  خبصوص هیپرلیپیدمي پروتییين : دیس لیپیدمي(آفزایش چربی های خون

 )IIنوع
  قبل از  روز ٢٨باید مصرف قرص از (شرایط نیازمند به بي حرکيت کامل

دادن هشدار  -عمل جراحي تا پایان دوره بي حرکيت پس از عمل، قطع شود
 ).ضرورت داردقبل و بعد از عمل جراحي بزرگ 
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Philip D.Darney/2005 استفاده از قرص های ترکیبی در خامن های سیگاری دارای منع مصرف ،
 COCsبراساس خبش .  سال دارای منع مصرف مطلق است٣۵نسبی و در خامن های سیگاری باالی 

ه از قرص ، استفادMedical Eligibility Criteria For Contraceptive Use/ WHO/ Third Edition/ 2004از کتاب 
 سیگار در روز استفاده می ١۵ سال که کمرت از ٣۵های ترکیبی در خامن های بیشرت از 

 سیگار در ١۵ سال که بیشرت از ٣۵کنند دارای منع مصرف نسبی و در خامن های بیشرت از 
 .روز استفاده می کنند دارای منع مصرف مطلق است



 

۶ 
 

 سابقه هر بیماري مرتبط بامصرفOCPال،  کره، فشارخون با: مثل
 Thrombotic جانسون، -پانکراتیت حاد، پمفیگویید حاملگی، سندرم استیون

Thrombocytopenic Purpura ,Hemolytic Uremic Syndrome. 
  ابتال بهVascular diseases, Lukemia, Cancer, Serious trauma. 
 

 :موارد منع مصرف نسبی
  ه، میلیمرت جیو١٠٠/١۶٠ تا ٩٠/١۴٠بنيکنرتل شده فشارخون 
 تا شدید سرویکس، )خفیف(یتلیومي پنئوپالزي داخل ا 
 ،بیماري فعال کیسه صفرا  
 یرقان انسدادي در حاملگی 
  سال٣۵کمرت از سیگاري خامن هاي ، 
 توده پستانی تشخیص داده نشده، 
 ترومبوفلبیت سطحی، 
 بیماری های دریچه ای بدون عارضه قلب 
  گذردمی ماه از شش  زاميان آن ها كمرت كه ازمادران شیردهی، 
 ،میگرن بدون عالئم عصيب 
 ٣ بدون درگیری عروقیدیابت، 
  شدید،بسیار افسردگي 
  یدسجبز والپروییک ا(مصرف دارو براي اپی لپسي(، 
 گریزوفولوین، مصرف ریفامپني یا 
 ،بیماري سلول داسي شکل 
 ٤ابتالی به سندرم سوء جذب، 
 ٥لیت زمخیابتالی به بیماری های التهابی روده مانند کرون یا کو. 
 
 

 : یشگیری از بارداری پقرص هاي ترکیبیزمان شروع استفاده از 
 :٦نظر زمان شروعز وضعیت متقاضی ا

روز (در پنج روز اول قاعدگي باید مصرف این قرص ها : دوران قاعدگی .١
مصرف آن هبرت است كه  براي اطمینان بیشرت .آغاز گردد) اول تا روز پنجم

 .  شروع شودقاعدگي از روز اول خونریزي
ای ترکیبی پیشگیری از استفاده از قرص ه: غیر از دوران قاعدگی .٢

در هر زمان که اطمینان از باردار نبودن وجود داشته بارداری را، 
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Medical eligibility criteria (WHO) دیابت با درگیری عروقی، رتینوپاتی یا نفروپاتی منع نسبی 
  . نیز به مهین شکل مطرح شده استPills John Guillebaudدر کتاب . تا مطلق است

وهای مصرفی برای درمان آا بطور عمومی هیچیک از بیماری های گوارشی شایع یا دار4
نامه مشاره  (.سبب اختالل در جذب داروهای خوراکی پیشگیری از بارداری منی گردند

 جناب آقای دکرت ملک زاده دبیر حمرتم اجنمن متخصصین گوارش و ٧/۵/١٣٨۵گ مورخ /٨۵/٢١۵
 )کبد ایران

بوز وریدهای عمقی ابتالی به این بیماری ها باعث می شود که فرد مبتال در معرض تروم 5
(Deep Vein Thrombosis)جناب آقای دکرت ٧/۵/١٣٨۵گ مورخ /٢١۵/٨۵نامه مشاره . ( قرار گیرد 

 )ملک زاده دبیر حمرتم اجنمن متخصصین گوارش و کبد ایران
 مصرف این قرص ها پس از زاميان و در دوران شريدهي به دلیل تاثري آن ها برروي شريمادر 6
 اگر مادر پس از زایمان به .توصیه مني شود) شح شدن آن در شريتر كم كردن مقدار و(

 مصرف این قرص ها را سه هفته پس از زاميان آغاز دمي توانفرزند خود شیر ندهد، 
 .مناید
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باید توجه داشت تا ایجاد تاثیر پیشگیری از . باشد می توان آغاز کرد
 .بارداری قرص ترکیبی، باید هفت روز از کاندوم استفاده شود

بالفاصله مصرف این قرص ها را مي توان در پنج روز اول :  سقطپس از .٣
 .بعد از سقط آغاز منود

قطع کاربرد روش پیشگريي از اگر فرد خواهان : تغییر از یک روش دیگر .۴
و استفاده ) سیکلوفمو  DMPA، الینسرتونول، آي یو دي(بارداري فعلي خود 

 روز اول ۵از و قطع روش های فوق دریکی ی ترکیبی بوده از قرص ها
باید به شرح زیر توصیه های الزم به او داده ،  اتفاق بیافتدقاعدگي

 :شود
  درغري . كندمصرف این قرص ها را بالفاصله شروع مي تواند فرد

 تا قاعدگي بعدي به های ترکیبی استفاده از قرصآغاز اینصورت، 
 .مي شود پیشنهاداز کاندوم استفاده تاخريافتاده و تا آن زمان 

 استفاده مرتب از الینسرتنولبه شرط آمنوره و اربران الینسرتنول ک ،
آمنوره   که دچارDMPAبالفاصله پس از قطع الینسرتنول و کاربران 

كرده  روز قبل تزریق ٩٠ +١۴در فاصله زمانی را  DMPAاگر ، هستند
 روز ٢٧-٣٣کاربران سیکلوفم اگر که سیکلوفم را در فاصله  و باشند

 راهای ترکیبی  قرصاستفاده از ، می توانند ه باشندقبل تزریق کرد
 . منایندآغاز

 رد بررسی حاملگی وگرو  درقرص  استفاده ازآغاز  سایر موارد در 
 .استاحتمال آن 

 
 :شیوه استفاده از قرص های ترکیبی

رده مي  عددی خو٢١قرص در ساعت خاصی از شبانه روز تا پایان بسته 
 از قرص را به این امر تشویق کرد که باید فرد استفاده کننده. شود

برای پرهیز از فراموشی مصرف قرص، آن را هر روزه در ساعت معینی میل 
یا آن را با یک کار مداوم هر روزه مانند مسواک کردن، مناز کند و 
یک فاصله هفت روزه  مصرف بسته بعدي پس از .مهاهنگ کند... خواندن 

 .آغاز خواهد شد
 :اي ترکیيب به روش هاي دیگرتغییر روش از قرص ه

 قطع مصرف آن و استفاده از  در صورت متایل به ،کاربران قرص هاي ترکیيب
 را توانند روش مورد نظر خود  می،یشگیري از بارداري پروش هاي دیگر

 .شروع منایندمربوطه مطابق دستورالعمل 
   

  الزمه هایآزمایش و معاین
 :جلسه اول 

 ، ر زردیمراجعه کننده از نظمعاینه  .١
 اندازه گیری فشارخون، .٢
 )منایه توده بدنی (BMI7اندازه گیری قد و وزن برای  .٣
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 . جزء موارد منع مصرف نسبی و مطلق نیست٣٠ از عدد BMIبیشرت بودن 
 the pill and other forms of hormonal contraception/ sixth edition/ JOHN کتاب ٢۵براساس صفحه 

GUILLEBAUD/ 2005 مصرف قرص های ترکیبی در افراد دارای BMI و سن باالی ٣٠ بیشرت از 
 A Clinical کتاب ١٠۶براساس صفحه . ناسب نیست در هر سنی م۴٠ بیشرت از BMI سال یا ٣۵

Guide For Contraception/ Fourth Edition/ Leon Speroff & Philip D.Darney/2005 استفاده از قرص های ،
قابل اعتمادی ضریب   نسبتا کیلوگرم براساس شواهد٧٠ترکیبی در خامن های سنگین تر از 
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 ،معاینه پستان .۴
مطابق دستورالعمل   هفته پس از زاميان و۴-۶( آزمایش پاپ امسري .۵

 ،)کشوری
درصورت سابقه ترومبوز و یا ( هاي خون  انعقادي وچربيتبررسي مشکال .۶

 ،) سال۵٠زیر بستگان درجه یک  ی درلبهای ق بیماری
اگر تری گلیسرید متقاضی در آغاز استفاده : اندازه گیری تری گلیسرید .٧

 میلی لیرت باشد، به ١٠٠ میلی گرم در ٢۵٠از قرص های ترکیبی بیش از 
 هفته پس از آغاز مصرف قرص ترکیبی آزمایش جمدد اجنام خواهد ٢-۴فاصله 

 میلی ۵٠٠یش از  درصورت افزایش تری گلیسرید در طی این مدت  به ب.شد
 میلی لیرت، ادامه استفاده از قرص های ترکیبی به دلیل ١٠٠گرم در 

 .احتمال ابتالی به پانکراتیت قطع می شود
درصورت وجود پزشک در واحد ارایه خدمت در زمان اولین : ١توجه 

درصورت عدم . مراجعه، ویزیت پزشک مهزمان با ارایه خدمت ضروری است
یزیت پزشک وایه خدمت در زمان اولین مراجعه، وجود پزشک در واحد ار

 BMIدر موارد . باید حداکثر تا سه ماه پس از اولین مراجعه اجنام شود
در مراجعه اول، ویزیت مراجعه کننده  ٣٠بیش از ) منایه توده بدنی(

پزشک پیش از ارایه خدمت قرص ضرورت داشته و حتویل قرص پس از آن اجنام 
 .خواهد شد

در ویزیت اول اجباري  ٧ و ۶، ۵بندهای ی ام آزمایش هااجن :٢ توجه
 این آزمایش ها باید تا حداکثر سه ماه پس از اولین ویزیت اجنام .نیست
 .شود
 

 :گیری پیمراجعه هاي 
 ماه یکبار تا ۶هر پس از آن  ماه و٣پس از پیگیری بررسی اولین 

 شرح زیر و بهدوسال، و از آن پس در صورت نبودن هرگونه مشکل هرساله 
 :اجنام می شود

 فشارخون، .١
 ،)BMIبرای کنرتل  (وزن .٢
 ،ررسي آن هابپیگريي بروز عالئم هشدار و عارضه ها ودرصورت لزوم  .٣
 روي آن OCP که اثر مزمينهای تر خامن هاي با بیماري  بررسی دقیق .۴

موارد منع مصرف  هایی است که در منظور بیماری( مشخص نیستبیماري ها 
 ).آن نشده است مانند گواترقرص اشاره ای به 

ارجاع به متخصص اگر هر كدام از مشكالت یاد شده وجود داشته باشد، 
 .مربوطه اجنام می شود

 
با شرایط زیر قند، چربي و لیپو پروتئني براي خامن هاي ساالنه بررسي     

 . ضروری استبطور روتني در مراجعه هاي پیگیری 
 ساله و باالتر٣۵امن هاي خ . 
 ي باسابقه بیماري قليب، یا فشار خون باالخامن ها. 
 دیابتی ها. 
 خامن هاي باسابقه دیابت حاملگی. 
  با منایه توده بدنی خامن هاي)BMI ( ٣٠بیشرت از. 
،  و خارج شدن بیماری از کنرتلدرصورت وجود مشکل در بررسی های یادشده(

 .)ارجاع به سطح باالتر اجنام خواهد شد

                                                                                                                                                                    
ویی چاقی یک عامل خطر برای ترومبوز وریدی افزایش می دهد و ازس% ٢شکست روش را تا 

 .است
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 :تذكرهاي حني مصرف

 :Triphasicو  LDهای ترکیبی فراموشی مصرف قرص  -الف
زمان پیش از  و خباطر آوردن آن یك قرصخوردن درصورت فراموشي  .١

خورده یاد آوردن قرص فراموش شده، آن قرص ه مصرف قرص بعدي، به حمض ب
 اگر فراموشی تا .شده و خوردن بقیه قرص ها طبق معمول ادامه می یابد

پیدا کند، باید دو قرص در ساعت معین زمان خوردن قرص بعدی ادامه 
 .خورده شود

دو شب بعد، در خاطر آوردن ه دو قرص فراموش شود، به حمض بچنانچه  .٢
شده و بقیه قرص ها طبق معمول ادامه یافته و تا خورده هرشب دو قرص 

 .استفاده می شود کاندومیك هفته نیز از 
ل، خوردن درهر زمان از سیكسه قرص یا بیشرت  در صورت فراموشي .٣

داشنت ادامه یافته و به مدت یك هفته از ) روزي یك عدد(بقیه قرص ها 
 مصرف بسته بعدی .شودمی استفاده  رابطه جنسی خودداری و یا از کاندوم

قرص بدون رعایت فاصله هفت روزه بین بسته ها و بالفاصله در روز بعد 
متاس جنسی در مهچنین درصورت داشنت  .از پایان بسته قبلی آغاز خواهد شد

، استفاده از روش پیشگیری  و عدم استفاده از کاندوماین فاصله زمانی
 .می شوداورژانس از بارداری توصیه 

 کاندوم، های ترکیبی پیشگیری از بارداری ضمن ارائه خدمت قرص: نكته
 ٢  مواردتا درنیز به تعداد مورد نیاز به گیرنده خدمت داده می شود 

 .نداز آن استفاده ک ٣و 
، بایـد   اگر شك به حاملگي با مصرف هم زمان  قرص وجود داشته باشـد              -ب

 از كاندوم   ،از وضعیت حاملگي  یافنت  بالفاصله مصرف آن قطع و تا اطمینان        
 .استفاده شود

کـاهش یافتـه و یـا اینکـه          ماه   ٢-٣لكه بیين بني قاعدگي ها در عرض         -پ
 قرص و اسـتفاده از      مصرف نامرتب باید به یاد داشت که      . برطرف مي گردد  

 . داروهای ضدصرع و ریفامپین از دالیل بروز لکه بینی است
درصـورت برطـرف نـشدن       استفاده می کنند،     LDدر افرادی که از قرص های       

 و درصورتی که فرد قـرص خـود را بطـور مرتـب               ماه ٢-٣لکه بیين بعد از     
ه  و استفاده از ریفامپین و داروهای ضد صـرع را آغـاز نکـرد              مصرف کند 

اگـر  . ٩ ٨ فقط در یک دوره و در روزهایي که لکه بیين وجـود دارد،             ،باشد
مشکل علیرغم این درمان ادامه یابد، ارجاع به متخصص زنان اجنام خواهد            

استفراغ به فاصله یک تا دوساعت پس از مصرف قرص مـی توانـد لکـه                 .شد
عمل در این موارد باید برپایه دستورال     . بینی را به دنبال داشته باشد     

 .مربوطه اقدام منود
درصورت سابقه یک دوره آمنوره با مصرف : آمنوره ناشي از مصرف قرص -ت

ر فاصله هفت روزه بین مصرف دو بسته، مي ه نشدن دصحیح قرص، و قاعد

                                                   
توجه به این نكته ضروري است كه قرص هاي اضايف، باید از یك بسته جدید تامني گردد و 8

 .دامه یابدا شب ٢١مصرف متوايل قرص اصلی براي 
لکه ، می توان با شروع Family Planning, A Global Handbook For Providers کتاب ١٧براساس صفحه 9

 روزی سه بار از داروهای ضدالتهاب غیراسرتوییدی، مانند -بینی از یک رژیم پنج روزه 
Ibuprofenکتاب ١٧براساس صفحه .  یا داروهای مشابه استفاده کرد Family Planning, A Global 

Handbook For Providers از کتاب ١۶۵ و صفحه the pill and other forms of hormonal contraception/ John 
Guillebaud, Sixth edition, 2005 تغییر نوع قرص ترکیبی، بدون افزودن مقدار اسرتوژن آن می 

 ,A CLINICAL GUIDE FOR CONTRACEPTION کتاب ٩٨در صفحه . تواند این مشکل را حل کند
FOURTH EDITION, LEON SPEROF, PHILIP D. DARNEY, 2005 نیز این مسئله به عنوان یک 

 .تمال مطرح، ولی دلیل قویرت این مسئله را گذشت زمان بیشرت عنوان کرده استاح
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شروع ويل . پس از پایان فاصله هفت روزه آغاز منود توان بسته بعدي را
 درغري این .استته دوم پس از پایان بسه شدن بسته سوم مشروط به قاعد

 hcGβ –با اجنام وجود حاملگي ، باید )دو دوره آمنوره متوالی( صورت
 .شودبررسي 
 )β-hcG( آزمایش بارداري هم زمان گردد،قرصنادرست مصرف با آمنوره اگر 

 اگر وشده  شروع بعديسته مصرف بدرصورت منفي بودن مي شود که ام اجن
 .خواهد شداع ج ختصصي ار به مراكز ادامه یابد، فردآمنوره

از یک بسته (یک قرص:  ساعت بعد از خوردن قرص١-٢استفراغ به فاصله  -ث
 قرص هاي بسته اصلي در زمان مقرر بقیهمرتب مصرف خورده شده و ) ١٠دیگر

درصورت تداوم استفراغ و یا اسهال شدید، ضمن مصرف . یابدمي ادامه 
 تا یک هفته پس آناده از قرص درزمان مقرر، روش کمکی آغاز شده و استف

 .خواهد یافتامتام بیماري ادامه  از
 

 : و چگونگي برخورد با آن هاهشدارها
هرکدام از عالمت هاي اگر  ويل ،عوارض جدي به دنبال مصرف قرص نادر است

 به ، مصرف کننده فورا بروز كند)که نشان دهنده یک مشکل جدي است(زیر 
 :مي شود  ارجاعبیمارستان

  در قسمت باالي شكم،درد شدید .١
 درد قفسه سینه و یا تنگي نفس یا سرفه با خلط خوني، .٢
 تورم یا درد شدید در یك پا، .٣
  یا کم شدن میدانقدرت بینایییک طرفه از دست دادن (مشكالت چشمي  .۴

 ،)دید
 در یك طرف سرسردرد شدید و یا ضرباني و یا  سردرد(سردرد غري معمول  .۵

 تاری دید یا سفیدشدن قسمتی از دید، :عالیم اولیه مانندو سردرد با 
دوره های از دست دادن قدرت بینایی، احساس سنگینی و پارستزی، سختی 

 .)در صحبت کردن و عالیم یک طرفه مانند ضعف
 
 :موارد قابل توجه در پیگريي ها و مراجعه هاي بعدي 

پیگريي مصرف كنندگان قرص هاي پیشگريي از بارداري داراي امهیيت ویژه 
 :به منظور پیگريي موارد ذیل باید به مصرف كنندگان تاكید شود. تاس
 براي دریافت بسته بعدي مراجعه پایان بستههفته قبل از  طولدر ،

 .دنمنای
  مراجعه براي دریافت بسته جدید باید در خصوص چگونگي بار در هر

مصرف، رضایت از روش، شكایت ها، هشدارها و یا عوارض مصرف با دقت 
 .پرسش شود

 
مصرف این : از قرص هاي تركیيب پیشگريي از بارداريحمدوده سين استفاده 

 با رعایت موارد مندرج در منع ، سالگی۵٠ نوع قرص ها مي تواند تا
 .ادامه یابد ،مصرف قرص های ترکیبی
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 .جدید قرص مربوطه دوباره خورده شود
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سیکلوفمترکیبی آمپول 
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 آمپول ترکیبی سیکلوفم
 :توضیح روش

 آمپول .است ريي از بارداريپیشگ تركیيب و تزریقی  سیكلوفم یك روش
 میلي گرم دپو ٢۵( دربردارنده نیم میلي لیرت ماده موثرهسیكلوفم 

.  می باشد)اسرتادیول سیپیونات میلي گرم ۵مدروکسی پروژسرتون استات و 
یا پزشك و در فاصله هاي دیده  دوره  توسط كاركنان هبداشيتاین آمپول
  .تزریق مي شودیك ماهه 

 
 :مکانیسم عمل

 وگريي از ختمك گذاريجل -١
 آندومرتو مهار پرولیفراسیون تاثري بر خماط داخلي رحم  -٢
افـزایش ضـخامت   ایجاد اشکال در ورود اسپرم به داخـل رحـم از طریـق             -٣

 )موكوس سرویكس(ترشحات دهانه رحم 
 

 :اثرخبشي
 .  درصد است٩٩٫٨اثرخبشي این روش در سال اول استفاده 

 
 :مزیت ها

 اثر خبشي باال -١
 تفاده و قطع استفادهآساني اس -٢
 پس از قطع روشسریع باروري نسبتا برگشت  -٣
 بي تاثري بودن روي میل جنسي -۴
 دشدیه هببود دیسمنور -۵
مناسب براي افرادي كه با استفاده مداوم و هر روزه از یك روش  -۶

 ......)افراد فراموشكار، كوچ نشني، عقب ماندگان ذهين و( مشكل دارند
 کاهش خونریزی قاعدگی -٧
 )EP( بارداري خارج رمحي با سابقه ای افرادمناسب بر -٨
قرص در مقایسه با  (افزایش وزن و خونریزي نامنظم پایني بودن عوارض -٩

 )هاي تركیيب
قرص هاي در مقایسه با  (عوارض ناشی از اسرتوژنپایین بودن  -١٠

 )تركیيب
درمقایسه با قرص هاي  (درصورت اسهال واستفراغكم نشدن اثرخبشي  -١١

 )تركیيب
 جبز ریفامپني و( ده مهزمان با آنتی بیوتیک هاقابل استفا -١٢

 )گریزوفولوین
 تاثري كم بر سیستم انعقادي -١٣
 

 :معایب
از طریق متاس جنسي قابل انتقال بیماریهای پیشگیری نکردن از  -١
)STIs( 
پس ازتزریق آمپول تا از بین رفنت قطع روش یا تغیري آن عدم امکان  -٢

 )امتام دوره(اثرآن 
  تا ششماهگیان شريدهيمناسب نبودن برای دور -٣
 

 : موارد منع مصرف مطلق
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 ،شك یا اطمینان به وجود حاملگي 
 ١١ه زمانی کمرت از سه هفته پس از زایمان در زنان غیر شیردهلدر فاص، 
 آن،سابقه یا و  ابتال،شک به وجود سرطان پستان  
 هر بدخیمی مشکوک یا شناخته شده وابسته به اسرتوژن، 
  ندومرت،اکارسینوم 
 ي هاي رمحي بدون علت مشخص،خونریز 
  ١٢ باالتر وه سال٣۵مصرف سیگار در افراد، 
 واضح کبدي و یا  اختالل كار:شامل  (بیماري فعال یا مزمن کبدي

آدنوم یا کارسینوم  مصرف قرص،هم زمان با هپاتیت ویرال، سابقه یرقان 
شیستوزومیازیس با  تومورهاي خوش خیم وبدخیم کبد، سريوز کبدي، کبد،
 ،)ز شدید کبديفیربو

 فعلی یا سابقه ترومبوفلبیت وریدهاي عمقي، اختالالت یابتال 
 ترومبوآمبولیک و یا شرایط مستعد کننده این بیماري ها،

 عوارضی مثل افزایش فشارریوي، خطر  بیماري هاي دریچه اي قلب با
مصرف  یا ندوکاردیت حتت حادباکرتیال وافیربیالسیون دهلیزي، سابقه 

 ،یعقادداروهاي ضدان
 ،سابقه این بیماری ها یا شرایط مستعدکننده بیماري عروق کرونر قلب 

 آا،
 ،بیماري سیانوتیک قليب 
 ،سکته مغزي 
 آن کننده  ، سابقه این بیماري ها یاشرایط مستعدیبیماري عروق مغز

 ،ها
 رتینوپاتی، نفروپاتی یا نوروپاتی یا هاي عروقي، دیابت با بیماري 

 ال به دیابت،ابتالی بیش از بیست س
 و باالترمیلي مرت جیوه  ١٠٠/١۶٠( باال فشارخون(، 
 کاهش میدان دید چشم  (عالئم عصيب موضعی سردرد راجعه شامل میگرن با

 احساس سوزن سوزن شدن در یک ،بطور مشابه، دیدن خطوط زیگزاگی روشن
 ،)بازو، یک طرف صورت یا زبان

  سال،٣۵میگرن بدون عالیم فوکال عصبی و سن بیشرت از  
 ابتالی به هر نوع دردهای جلو قلبی و پشت  ( آنژین قلبی ناپایدار

 ،)اسرتنوم
  خبصوص هیپرلیپیدمي پروتییين : دیس لیپیدمي(آفزایش چربی های خون

 )IIنوع
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در مادران با تغذیه احنصاری یا تقریبا احنصاری با شیرمادر، استفاده از این آمپول 
 .را می توان پس از شش ماهگی آغاز کرد

اگر تغذیه احنصاری با شیرمادر وجود نداشته باشد، استفاده از این آمپول را می توان 
 .پس از شش هفته آغاز منود

 & A Clinical Guide For Contraception/ Fourth Edition/ Leon Speroff کتاب ٩١ و ٩٠براساس صفحه های  12
Philip D.Darney/2005 استفاده از قرص های ترکیبی در خامن های سیگاری دارای منع مصرف ،

 COCsبراساس خبش .  سال دارای منع مصرف مطلق است٣۵نسبی و در خامن های سیگاری باالی 
، استفاده از قرص Medical Eligibility Criteria For Contraceptive Use/ WHO/ Third Edition/ 2004از کتاب 

 سیگار در روز استفاده می ١۵ سال که کمرت از ٣۵های ترکیبی در خامن های بیشرت از 
 سیگار در ١۵ سال که بیشرت از ٣۵کنند دارای منع مصرف نسبی و در خامن های بیشرت از 

 . دارای منع مصرف مطلق استروز استفاده می کنند
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  قبل از  روز ٢٨باید مصرف قرص از (شرایط نیازمند به بي حرکيت کامل
دادن هشدار  - شودعمل جراحي تا پایان دوره بي حرکيت پس از عمل، قطع

 .١٣ )ضرورت داردقبل و بعد از عمل جراحي بزرگ 
 قرص های ترکیبی یا آمپول سیکلوفم سابقه هر بیماري مرتبط بامصرف 

 کره، فشارخون باال، پانکراتیت حاد، پمفیگویید حاملگی، سندرم :مثل
 .Thrombotic Thrombocytopenic Purpura ,Hemolytic Uremic Syndrome جانسون، -استیون

  ابتال بهSerious trauma, Cancer, Lukemia, Vascular diseases. 
 

 :موارد منع مصرف نسبی
  میلیمرت جیوه،١٠٠/١۶٠ تا ٩٠/١۴٠بنيکنرتل شده فشارخون  
 تا شدید سرویکس،) خفیف(یتلیومي پنئوپالزي داخل ا 
  ،بیماري فعال کیسه صفرا 
 یرقان انسدادي در حاملگی، 
  سال٣۵کمرت از سیگاري خامن هاي ، 
 ،توده پستانی تشخیص داده نشده 
 ،ترومبوفلبیت سطحی 
 بیماری های دریچه ای بدون عارضه قلب 
  گذردمی از شش ماه  زاميان آن ها كمرت كه ازمادران شیردهی، 
 ،میگرن بدون عالئم عصيب 
 ١٤ بدون درگیری عروقیدیابت، 
  شدید،بسیار افسردگي 
  یدسپروییک اجبز وال(مصرف دارو براي اپی لپسي(، 
 گریزوفولوین، مصرف ریفامپني یا 
 بیماري سلول داسي شکل. 
 

 : ترکیبی پیشگیری از بارداری آمپول شروع استفاده اززمان
در یكي ، )شروع استفاده از روش( اولین تزریق :در دوران قاعدگی -١

 .اجنام می شودقاعدگي دوره  روز اول ۵از 
 های ترکیبی پیشگیری از استفاده از آمپول: غیر از دوران قاعدگی -٢

بارداری را در هر زمان که اطمینان از باردار نبودن وجود داشته 
باید توجه داشت تا ایجاد تاثیر پیشگیری از . باشد می توان آغاز کرد

 .بارداری اولین آمپول، باید هفت روز از کاندوم استفاده شود
 :پس از زایمان -٣
 ندهد، می تواند مصرف اگر مادر پس از زایمان به فرزند خود شیر 

 . پس از زایمان آغاز كند٢١-٢٨این روش را در فاصله روزهای 
  اگر مادر پس از زاميان به فرزند خود شري دهد و در استفاده از آن

اصرار داشته باشد، با توجه به منع مصرف مطلق تا شش ماهگي و منع 
 از مصرف نسيب از شش ماهگي تا پایان دوران شريدهي، آغاز روش پس

برای . پایان یافنت ششماه كامل یا قطع شیردهی پیش از آن خواهد بود

                                                   
 در مواردی که فرد حتت عمل جراحی قرار خواهد گرفت که او را تا یک هفته بی حرکت  13

خواهد کرد، می تواند استفاده از آمپول های یک ماهه را دوهفته پس از عمل آغاز 
 .کند

در . منع نسبی است A clinical guide for contraception Speroffدر کتاب دیابت صرف ابتالی به  14
Medical eligibility criteria (WHO) دیابت با درگیری عروقی، رتینوپاتی یا نفروپاتی منع نسبی 

  . نیز به مهین شکل مطرح شده استPills John Guillebaudدر کتاب . تا مطلق است
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شروع استفاده از آمپول در مادر با شرایط یادشده، اگر هنوز 
خونریزی قاعدگی برای او رخ نداده باشد، می تواند تزریق آمپول را 

 .آغاز کند β-hcGپس از اجنام 
بالفاصله پس ز اول  رو۵مصرف این آمپول را می توان در: پس از سقط -۴

در این موارد نیازی به .  سه ماهه اول یا دوم شروع کرداز سقط
شروع استفاده از آمپول در فاصله بیش . استفاده از روش پشتیبان نیست

 . روز از سقط سه ماهه اول یا دوم مانند بند دوم خواهد بود۵از 
 :تغییر روش -۵
  صله هفت روزه بني فا، آمپول سیکلوفم به قرصدر صورت تغیري روش از

در این فاصله . دو بسته قرص، هبرتین زمان برای تزریق سیكلوفم است
 .زمانی نیازی به استفاده از کاندوم نیست

  باید ، آمپول سیکلوفمدر صورت تغیري روش از آمپوهلاي سه ماهه به
 .آمپول سیكلوفم در زمان تزریق بعدي آمپول سه ماهه تزریق شود

  یري روش ازتغمتایل به در صورتIUD روز اول ۵آمپول سیکلوفم در  به 
باید آمپول را تزریق منوده و داوطلب را بالفاصله برای  ،قاعدگی

 در زمان هاي به جز پنج روز اول . ارجاع دادIUDخارج منودن 
باید آمپول را تزریق منوده و داوطلب را در دوره بعدی قاعدگي، 

 .ارجاع داد IUDقاعدگی برای خارج منودن 
 

 :عوارض شایع
 ماه ٢-٣عوارض شایع معموال در ماههای اول مصرف بروز منوده ودر عرض 

 :این عوارض عبارتند از. کاهش یافته و یا از بین می رود
 سردرد و سرگیجه -١
 حساسیت پستاا -٢
  خفیفافزایش وزن -٣
 آكنه -۴
 افزایش بروز افسردگي و اضطراب -۵
 LDL به HDLنسبت كم شدن  و HDLكاهش  -٦
 ر و تعداد روزهای خونریزی قاعدگیکم شدن مقدا -٧
 

 :عوارض ناشایع
 ونریزي نامنظم رمحيخ .١
 آمنوره  .٢
 

 حنوه برخورد با عوارض
 مي توان از ،سردردهاي خفیف ناشي از تزریق آمپولبروز در صورت  -١

، ایبوپروفن ) میلی گرم٣٢۵-۶۵٠(مانند آسپیرین مسكن هاي معمويل 
  ) میلی گرم٣٢۵-١٠٠٠(یا استامینوفن )  میلی گرم٢٠٠-۴٠٠(

 . درصورت برطرف نشدن مشکل فرد ارجاع خواهد شد.استفاده کرد
استفاده از : با رعایت توصیه های هبداشتیحساسیت پستاا معموال  -٢

استفاده از کمپرس سرد یا گرم  پستان بند هاي حمكم و مسكن هاي معمويل،
، )م میلی گر٣٢۵-۶۵٠(مانند آسپیرین مسكن هاي معمويل و استفاده از 

)  میلی گرم٣٢۵-١٠٠٠(یا استامینوفن )  میلی گرم٢٠٠-۴٠٠(ایبوپروفن 
 برطرف نشدن مشكل، فرد ارجاع ت بدیهي است كه درصور.مي گرددرفع 

 .خواهد شد
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 پروژسرتون و به دلیل اثر جتمع مایعات در بدن ، افزایش وزندالیل -٣
یش افزا. استمصرف مواد غذایي به دنبال آن افزایش افزایش اشتها و

 .برطرف خواهد شداجنام ورزش منظم و رعایت رژمي غذایي با وزن 
کاهش میزان چربی مصرفی خصوصا تنقالت چرب ( آكنه با تغیري رژمي غذایي -۴

 .و متیز نگه داشنت پوست برطرف مي شود) وافزایش مصرف میوه وسبزي تازه
رفع می ) افسردگي( تغیريات خلق و خوي ،با ادامه استفاده از آمپول -۵

ارجاع و درصورت گذشت زمانی بیشرت از سه ماه، در غیر اینصورت . ددگر
 .ضروری استبه پزشك 

استفاده  ماه اول ٢-٣معموال درعرض و  رمحي شایع نیستمنظمخونریزي نا -۶
برای رفع .  یکسال منظم می شودحداكثر پس ازو از سیكلوفم برطرف شده 

یلی گرم  م٨٠٠کوتاه مدت این مشکل می توان استفاده روزانه 
می توان از . ایبوپروفن را در سه وعده و به مدت پنج روز توصیه کرد

درصورت . سایر داروهای ضدالتهابی غیراسرتوییدی نیز استفاده کرد
ادامه پیدا كردن خونریزي نامرتب رمحي، علريغم گذشت سه ماه زمان از 
استفاده از آمپول سیكلوفم، یا شروع شدن خونریزی نامرتب پس از 

فرد باید به متخصص زنان ارجاع دماه استفاده از این آمپول ها، چن
 .شود

استفاده از  ماه اول ٢-٣معموال درعرضشدید و طوالنی رمحی خونریزي  -٧
برای رفع کوتاه مدت این مشکل می توان . می شودسیكلوفم برطرف 
 میلی گرم ایبوپروفن را در سه وعده و به مدت ٨٠٠استفاده روزانه 

می توان از سایر داروهای ضدالتهابی . یه کردپنج روز توص
استفاده از این داروها با شروع . غیراسرتوییدی نیز استفاده کرد

ادامه پیدا كردن خونریزي شدید درصورت . خونریزی شدید آغاز می شود
یا طوالنی، یا شروع شدن خونریزی شدید یا طوالنی پس از چندماه 

فرد ی قاعدگی عادی یا آمنوره، استفاده از این آمپول ها با خونریز
 .باید به متخصص زنان ارجاع شود

اجنام آزمایش بررسي حاملگي درصورت وقوع باید . آمنوره شایع نیست -٨
 شود، درصورتی که آمنوره از عوارض مصرف دارو باشد باید آموزش و

مشاوره الزم به گیرنده خدمت داده و درصورت عدم موافقت وی روش راعوض 
 روش تغییردچار آمنوره شده اند، با DMPAني كه با مصرف زنا %٨٠.کرد

 .به سیكلوفم خونریزي رمحي آا شروع میگردد
 به دلیل عوارض، خواهان  سیكلوفماگر استفاده کنندگان آمپول: توجه

قطع مصرف آن و استفاه از روش های دیگر پیشگیری از بارداری باشند، 
ستورالعمل مربوطه شروع می توانند روش مورد نظر خود را مطابق د

 .منایند
 

  هشدارها
که نشان دهنده یک مشکل جدي ( درصورت بروز هرکدام از عالمت هاي زیر

 : ارجاع مي شود به بیمارستان، مصرف کننده فورا)است
 درد شدید در قسمت باالي شكم، .١
 درد قفسه سینه و یا تنگي نفس یا سرفه با خلط خوني، .٢
 تورم یا درد شدید در یك پا، .٣
 ،)از دست دادن قدرت دیدتاري دید، دوبیين و (مشكالت چشمي  .۴
شدید و یا ضرباني و یا سردرد در یك طرف  سردرد(سردرد غري معمول  .۵

 ).سر
  و پوستزردی اسکلرا .۶
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 : الزمه هاي و معاین ها آزمایش
 :مراجعه اول

 ،معاینه مراجعه کننده از نظر زردی .١
 اندازه گیری فشارخون، .٢
 ،)منایه توده بدنی (BMIن برای اندازه گیری قد و وز .٣
 معاینه پستان، .۴
 ،) هفته پس از زاميان ومطابق دستورالعمل کشوری۴-۶( آزمایش پاپ امسري .۵
درصورت سابقه ترومبوز و یا (بررسي مشکالت انعقادي وچربي هاي خون  .۶

 ،) سال۵٠بیماری های قلبی در بستگان درجه یک زیر 
های ترکیبی بیش آمپول ه از اگر تری گلیسرید متقاضی در آغاز استفاد .٧

 هفته پس از ٢-۴ میلی لیرت باشد، به فاصله ١٠٠ میلی گرم در ٢۵٠از 
 درصورت افزایش تری . ترکیبی آزمایش جمدد اجنام خواهد شدتزریق آمپول

 میلی لیرت، ١٠٠ میلی گرم در ۵٠٠گلیسرید در طی این مدت  به بیش از 
لیل احتمال ابتالی به های ترکیبی به دآمپول ادامه استفاده از 

 .پانکراتیت قطع می شود
درصورت وجود پزشک در واحد ارایه خدمت در زمان اولین : ١توجه 

درصورت عدم . مراجعه، ویزیت پزشک مهزمان با ارایه خدمت ضروری است
یزیت پزشک ووجود پزشک در واحد ارایه خدمت در زمان اولین مراجعه، 

 BMIدر موارد . ین مراجعه اجنام شودباید حداکثر تا سه ماه پس از اول
 مراجعه کننده در مراجعه اول، ویزیت ٣٠بیش از ) منایه توده بدنی(

پس از آن تزریق آمپول رورت داشته و تزریق آمپول ضپزشک پیش از 
 .اجنام خواهد شد

در ویزیت اول اجباري  ٧ و ۶، ۵بندهای ی اجنام آزمایش ها :٢ توجه
 تزریق تا حداکثر سه ماه پس از اولین این آزمایش ها باید. نیست

 .اجنام شود
 

 :ه هاي بعديمراجع
 ماه یکبار تا دوسال، و از آن پس ۶ ماه وسپس هر٣اولین بررسی پس از 

 :در صورت نبودن هرگونه مشکل هرساله و به شرح زیر اجنام می شود
 فشارخون،اندازه گريي  .١
 وزن،اندازه گريي  .٢
 ضه ها ودرصورت لزوم بررسي آن ها،پیگريي بروز عالئم هشدار و عار .٣
بررسی دقیق تر خامن هاي با بیماري مزمين که اثر آمپول روي آن  .۴

بیماری هایی که درموارد منع مصرف آمپول ( بیماري ها مشخص نیست
 ).اشاره ای به آن نشده است

باید به متخصص اگر هر كدام از مشكالت یاد شده وجود داشته باشد، *
 .ارجاع شودمربوطه 
قند، چربي و لیپو پروتئني براي خامن هاي زیر در مراجعه ساالنه بررسي 

 :هاي پیگیری اجنام مي شود
  ساله و باالتر٣۵خامن هاي . 
 خامن هاي باسابقه بیماري قليب، یا فشار خون باال. 
 دیابتی ها. 
 خامن هاي باسابقه دیابت حاملگی. 
 خامن هاي چاق 
  شكایت، در خصوص رضایت از روش باید،در هر مراجعه براي تزریق بعدي*

 . هشدارها و یا عوارض مصرف با دقت پرسش شودها،
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 :مصرفهنگام تذكرات 
 اگر متقاضی در . روز اجنام شود٣٠سیكلوفم باید هر  تزریق آمپول .١

 روز دیرتر از موعد مقرر مراجعه ٣ روز زودتر یا ٣فاصله زمانی تا 
مان تعیین شده، سیکلوفم مناید، می توان ضمن تاکید بر لزوم رعایت ز

شایان ذكر است كه فاصله بني تزریق ها نباید بیشرت از . را تزریق کرد
 . روز باشد٣٣
پیش از کشیدن آمپول به داخل سرنگ، باید آمپول یا ویال را به  .٢

درصورت سرد بودن آمپول یا ویال، باید پیش از . آرامی تکان داد
الش آمپول یا ویال بین دست م. تزریق آن را با دمای بدن مهاهنگ منود

 .ها به این کار کمک می کند
و  )باالي بازو یا قسمت فوقاني خارجي باسن(تزریق سیکلوفم عضالنی  .٣

داده   حمل تزریق نباید ماساژ.است )با استفاده از سرسوزن بلند (عمیق
 .شود

اجنام تزریق با  ،)روز ٣٣ بیش از( براي تزریق بعدی رصورت تاخیرد .۴
 روز تا زمان ٣٣ پس از فاصله(متاس جنسي نداشنت از اكردن پیداطمینان 

 در .فرد مقدور خواهد بودباردار نبودن و یا اطمینان از ) مراجعه
یک  غیراینصورت باید فرد از نظر حاملگی بررسی و تا تزریق بعدی از

 .روش کمکی دیگر استفاده كند
 

 برگشت باروري پس از قطع روش
 ماه پس از آخرین تزریق رخ مي ٢-٣ك گذاري در اغلب موارد بازگشت ختم

 .دهد
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قرص خوراکی 
پیشگیری از 
بارداری 

دوران پروژسرتوني 
  شیردهی
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 دوران شیردهیپیشگريي از بارداري پروژسرتوني خوراکی قرص 
  

 :توضیح روش
فقـط   كـه    بودهپیشگريي از بارداري     پروژسرتونیالینسرتنول، قرص خوراكي      

رای پیـشگیری از  ب ماه پس از زاميان مي توانند از آن ۶مادران شريده تا  
این قرص باید هر روز در سـاعت معـیين خـورده             .١٥کننداستفاده  بارداری  

 .توسط کارکنان هبداشتی تعلیم دیده اجنام می شوداین قرص جتویز . شود
 

 :عملمكانیسم 
 افزایش غلظت ترشحات دهانه   به دلیل   دشوار منودن رسیدن اسپرم به رحم        .١

 رحم،
 ،)استفاده کننده هادر نیمي از (جلوگريي از ختمك گذاري ماهانه  .٢
 .)ندومرتا( داخلي رحم بر خماطتاثري  .٣
 

 :خبشياثر
  است%٩٩به کودک کمرت از شش ماه اثرخبشی این قرص هم زمان با شريدهي . 
 

 : مزیت ها
 ،نداشنت اثر منفي بر كمیت و كیفیت شريمادر 
 ،افزایش مدت زمان شريدهي 
 گشت باروری بالفاصله پس از قطع قرص،باز 
  با فرزند کوچک تر از شش ماه شیرده مادرانقابل استفاده در، 
 نداشنت فاصله هفت روزه بین بسته ها و کم شدن احتمال مصرف نادرست، 
 عدم نیاز به قطع روش قبل از عمل جراحي. 
 
 :عیب ها 
  راینـصورت  درغی. دن راس ساعتی معین خـورده شـو       ه،روزه   باید مه  قرص ها
مـال  ت اح ،)ویژه در مادران شريدهی كه قاعدگي آن ها بازگـشته اسـت           ه  ب(

 ،شكست روش افزایش می یابد
               تاثیر کمرت در پیشگیری از بارداری خارج رمحی در مقایسه بـا بـارداری

 ،داخل رمحی
 نامنظم شدن قاعدگی ها. 
 

 :عارضه شایع و چگونگي برخورد با آن
در ماه هاي اول مصرف دیـده       "  معموال عارضهاین  : خونریزي نامرتب رمحي      
. از بني رفته و یا كـاهش مـي یابـد   پس از آغاز مصرف  ماه  ٣ تا   ٢ و   هشد

 قطع خـونریزی  برای  درصورت تداوم خونریزی نامرتب و یا نارضایتی فرد،         
 روزی سه بار ودرهر   ،) میلي گرمي  ٢٥٠( ، کپسول مفنامیک اسید   تا پنج روز  

هرگونه اقدام پس از سه ماه توسط متخـصص         . ردد جتویز می گ   بار دو کپسول  
 .اجنام خواهد شد

 

                                                   
 با توجه به پایین بودن میزان ماده موثر در قرص الینسرتنول، استفاده از این قرص 15

برای . منحصرا در ششماه اول تولد و مهزمان با شیردهی مادر قابل استفاده خواهد بود
پیشگیری از بارداری در مادران با منع مصرف اسرتوژن می توان از سایر روش های 
پیشگیری از بارداری بدون هورمون، آمپول های پیشگیری از بارداری پروژسرتونی و قرص 

 .شرت ماده موثره استفاده کردهای پروژسرتونی با مقدار بی
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 : و چگونگي برخورد با آن هاغیرشایععوارض 
هركدام شک به بروز    اگر  . عارضه ها ممكن است به ندرت مشاهده شود       این    

مطـابق شـرح    ( ارجاع به سطح باالتر      ،وجود داشته باشد  از این عارضه ها     
 :ارضه ها عبارت هستند ازاین ع. خواهد یافتضرورت ) زیر

 .ارجاع به متخصص زنان: كیست هاي ختمداني .١
 ارجاع به متخصص زنـان    درصورت هرگونه شک    ): EP(حاملگي خارج از رحم      .٢

 .اجنام شود
روزی سه نوبـت و در هـر نوبـت دو عـدد              پنج روز،    تا: خونریزي شدید  .٣

. رددنیز یک قرص آهن جتویز میگـ       و ) میلي گرمي  ٢٥٠( کپسول مفنامیک اسید  
ارجاع فـرد بـه متخـصص       اگر خونریزي علريغم درمان یادشده ادامه یابد،        

 .زنان ضروری است
میگرن، سردردهای مهراه با تاری     ( درصورت بروز سردردهای شدید   : سردرد .۴

ویاسردردهای طوالنی مدت ومزاحم، باید فردرا به متخصص داخلی یـا           ) دید
 .اعصاب ارجاع داد

توصیه های هبداشتی   رعایت  ن پستان ها با     حساس شد : حساس شدن پستان ها    .۵
مانند استفاده از پستان بندهای حمکم، مسکن های معمولی و کمپـرس سـرد              

درغیراین صورت باید فرد را بـه مامـا ودرصـورت           . رفع می گردد  یا گرم   
 .نیاز به متخصص زنان ارجاع منود

 
 :موارد منع مصرف مطلق

 ،خونریزي غري طبیعي رمحي 
 ان در فردسابقه سرطان پست، 
 ابتالی فعلی به ترومبوآمبولی، 
  تومور، هپاتیت و (اختالالت مزمن یا حاد كبدي(...، 
 ابتال به سرطان پستان سابقه و. 
 ابتالی فعلی به ترومبوز وریدهای عمقی، 
 

 :١٦نسيب موارد منع مصرف 
  کیلوگرم٧٠وزن بیشرت از ، 
 ،سابقه كلستاز بارداري 
  جیوه و باالتر میلي مرت١٠٠/١۶٠(فشارخون باال ( ، 
 ١٧مصرف هم زمان داروهاي ضد تشنج و ریفامپني ، 
  سابقه حاملگي خارج رمحی)EP(. 

 

                                                   
 Medical Eligibility Criteria For از کتاب  Progestogen- Only contraceptives از فصل ۵براساس صفحه  16

Contraceptive Use, Third Edition, 2004 تداوم استفاده از روش برای فردی که هنگام استفاده از 
 مواجه CVAیماری های ایسکمیک قلبی یا قرص پیشگیری از بارداری دوران شیردهی با ب

 .شود، دارای منع مصرف نسبی است
 استفاده از این داروها منع Medical eligibility criteria, Third edition, 2004, (WHO)براساس کتاب  17

. مصرف نسبی برای استفاده از ترکیبات پروژسرتونی خوراکی پیشگیری از بارداری است
. تاه مدت از این داروها نیاز به مراقبت کوتاه مدت وجود دارددرصورت استفاده کو

درصورت استفاده طوالنی مدت از این داروها، استفاده از تزریق های پروژسرتونی با 
درصورت اجبار به استفاده از پروژسرتون های . کاهش فاصله بین تزریق ها توصیه می شود

 Contraception your questions answered, Thirdب کتا. خوراکی مصرف روزانه دو قرص توصیه می شود
edition, John Guillebaud, 2000, pages: 280 , 281 . این مراقبت برای به جز ریفامپین یک هفته و

 the pill, sixth edition, JOHN GUILLEBAUD, 2005, pages: 182کتاب . برای ریفامپین یک ماه متام است
, 183 
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 :استفاده از الینسرتنولو شروع زمان 
و تغذیـه   قاعـده نـشدن مـادر شـريده         در صورت   : شروع نشدن قاعدگی ها    .١

 هفتـه پـس از زایمـان آغـاز     ۶احنصاری شیرخوار با شیرمادر، مصرف قـرص   
 .خواهد شد

 و یا تغذیه احنصاري با      در صورت بازگشت قاعدگي   : شروع شدن قاعدگی ها    .٢
روز اول شـروع  "  ترجیحاوقاعدگی   روز اول۵، مصرف قرص باید در  شريمادر

 .شود
مـدرن  شـريدهي از سـایر روش هـاي          مـادر  اگر: تغییر از سایر روش ها     .٣

 از  و اسـتفاده  پیشگريي از بارداري استفاده منـوده و خواهـان تغـیري آن             
 باید ماه از زمان زاميان وي گذشته باشد، ٦اگر كمرت از الینسرتنول باشد،  

مطابق شرح زیر استفاده از روش پروژسرتونی خوراکی پیشگیری از بارداری           
 :را آغاز کند

               اگر مادر شیرده از قرص های ترکیبی پیـشگیری از بـارداری اسـتفاده
در . سرتونی را آغاز کنـد    کرده باشد، می تواند بالفاصله خوردن قرص پروژ       

 .این حالت نیازی به استفاده از کاندوم خنواهد بود
             اگر مادر شیرده از آمپول های سه ماهه پیشگیری از بارداری استفاده

کرده باشد، در زمان تزریق دوز بعدی یا حداکثر یک هفته بعد از آن می                
یازی بـه   در این حالت نیز ن    . تواند خوردن قرص پروژسرتونی را شروع کند      

بدیهی است درصورت تاخیر بیـشرت از یـک         . استفاده از روش پشتیبان نیست    
هفته از زمان تزریق دوز بعدی آمپول، نیاز به یـک هفتـه اسـتفاده از                 

 .کاندوم خواهد بود
                 درصورت استفاده از روش های کاندوم و آی یـو دی بایـد در پـنج روز

وراکی پروژسرتونی آغاز   اول قاعدگی و ترجیحا روز اول استفاده از قرص خ         
 .شود، در غیر اینصورت باید به مدت یک هفته از کاندوم استفاده کرد

درصورت متایل مادر شیرده دارای فرزند کوچکرت از شش ماه به استفاده از              
الینسرتنول و نداشنت هیچکدام از شرایط یاد شده، بایـد بررسـی بـارداری                

 .بر آن اساس صورت گیرد اجنام شود و جتویز الینسرتنول hcG-βبا 
 :الینسرتنولچگونگي استفاده از 

  یک عدد از آن     قرص بوده كه باید هر شب        ٢٨داراي   ،الینسرتنول لیسرتهر ب
باید فرد استفاده کننـده از الینـسرتنول را          .شودخورده  راس ساعت معیين    

تشویق کرد که خوردن قرص را با یک کار مـداوم هـرروزه ماننـد مـسواک                 
، شـروع مـصرف بـسته بعـدی قـرص         . مهاهنـگ منایـد   ...  خواندن   کردن، مناز 

 .بالفاصله پس از پایان بسته قبلي است
زمانی وجود داشته  فاصله چهینباید سته قرص ب دومصرف بني : دقت شود كه

 .باشد
 

 :الینسرتنولفراموشي مصرف 
خـوردن قـرص    ضمن   له اي نبوده و   ئ ساعت مس  ٣ مصرف یك قرص تا      يفراموش .١

 خوردن قرص بعدي در ساعت ايبرآموزش و تاكید ، ) ساعت٣تا  (فراموش شده 
 .الزم است مقرر

 ساعت به تاخري افتد و یا خـوردن         ٣قرص بیش از    یک  در صورتي كه مصرف      .٢
 هر زمـان كـه بـه یـاد آیـد، قـرص              ،یك قرص تا نوبت بعدي فراموش شود      

ه خـورد  نیز در زمان تعیني شده       ي و قرص نوبت بعد    هفراموش شده خورده شد   
 روز هم از یك روش دیگر مانند كانـدوم اسـتفاده   ٢تا " ضمنا. خواهد شد 

 .شود
حمض به  ه   فراموش شود باید ب    ) متوالی  روز ٢( قرص   ٢ در صورتي كه مصرف    .٣

یاد آوردن، قرص های فراموش شده یکجا خورده شده و بقیه قرص ها ادامه              
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عده نـشدن  قادرصورت . استفاده شودهم روز از روش كاندوم  ٧ و تا  فتهیا
 در صـورت   .الزم اسـت  بررسـي بـارداري      پس از فراموشی،     هفته ٤-٦در مدت   

 درصـورت   . استفاده شـود   ECداشنت نزدیكي حمافظت نشده در این دو روز از          
، پس از گذشت سه هفته باید بررسی های الزم برای تعیـین             ECاستفاده از   

 .وضعیت بارداری اجنام شود
و داشنت نزدیکی حمافظـت نـشده       بیشرت  و  متوالی  سه قرص   درصورت فراموشی    .۴

مشاوره برای انتخاب روش مناسـب دیگـر     و EC ساعت اخیر، جتویز     ٧٢درعرض  
زمان عدم مـصرف     درصورتی که از نزدیکی حمافظت نشده وی در       . ١٨صورت گیرد 

شـایان ذکـر    . ساعت می گذرد، بررسی بارداری ضروری است  ٧٢قرص، بیش از    
 .سی، فرد باید از کاندوم استفاده منایداست که تا مشخص شدن جواب برر

 
 :آزمایش و معاینه هاي الزم

 . فشار خونو ثبت اندازه گريي  .١
 .)كشوريدستورالعمل با توجه به ( پاپ امسري .٢
 .اندازه گیری وزن .٣
 .معاینه الزم حسب مورد در صورت وجود هرگونه نکته خاص در شرح حال .۴

 
 :ها و چگونگي برخورد با آن هاهشدار

 : كدام از عالئماگر هر  
  میگرن، سردردهای مهراه با تاري دید(سردرد شدید(، 
 درد شدید قفسه سینه پس از شروع مصرف الینسرتنول، 
         كه احتمال بیمـاري     يخونریزي نامرتب رمحي و یا هر خونریزي بدون دلیل 

 ،مطرح منایدزمینه اي و یا حاملگي را 
 زردي پوست و چشم، 
        احتمـال   (پایني شكم و لگـن      درد شدید شكمي خبصوص در قسمتEP    و پـارگي 

 ،)كیست ختمدان
 .یا بیمارستان ضروری استمربوطه مراجعه به متخصص  بروز مناید،

 
 :بعدي مراجعه هايو ها پیگريي موارد قابل توجه در 

                با توجه به حداکثر استفاده از این روش پیشگیری از بارداری تـا شـش
ر فاصله های زمـانی سـه ماهـه         ماهگی کودک، پیگیری و بررسی های الزم د       

در این بررسی ها وزن و فشارخون انـدازه گیـری خواهـد     .اجنام خواهد شد
درصورت بروز هرگونه مشکل براساس لیست مـوارد منـع مـصرف نـسبی،              . شد

توصیه های الزم به گیرنده خدمت برای تغییر روش درصورت افـزایش وزن و              
. ل فشار خون اجنام خواهد شـد      یا ارجاع به سطح باالتر برای بررسی و کنرت        

شایان ذکر است که استفاده از قرص های پروژسرتونی خوراکی پیـشگیری از             
بارداری هیچ افزایشی در فشارخون های سیستولیک و دیاستولیک یا بـروز            

 .بیماری فشارخون باال ایجاد منی کند
  لموجـودي کـافی در حمـ      داشنت   مصرف كننده و     برايعارضه   نبودن   در صورت 

 .چند بسته قرص در اختیار متقاضی قرار دادائه خدمت، مي توان ار
         ي كـه    هر زمـان   مي تواند در  گرينده خدمت باید اطمینان داشته باشد كه

 . راهنمایي و یا تغیري روش مراجعه كند،مایل باشد براي دریافت كمك

                                                   
ش ضریب شکست قرص های پروژسرتونی پیشگیری از بارداری در پی باتوجه به افزای 18

فراموشی مصرف آن، ادامه استفاده از این قرص برای افراد فراموش کار پیشنهاد منی 
 .شود
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    در صورت  اینكه   تاعالئم هشدار   توانایي مصرف كننده در شناخنت      آگاهی و
یي با هر یك از آن ها به بیمارستان و یـا نزدیـك تـرین مركـز                  رویارو

 .هبداشيت درماني مراجعه مناید
   درباره رضایت مصرف كننـده از روش، طریقـه مـصرف و یـا مـشكالت                سوال

 . در هر بار مراجعهاحتمايل
 درصورت نیازباالتر سطح  به ارجاع. 
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آمپول 
دپومدروکسی 

  پروژسرتون استات
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Depot Medroxy Progesterone Acetate 

 
 :روشتوضیح 

  DMPA ،آمپول .  تزریقي پیشگريي از بارداري استیك روشDMPA حاوی 
ماده موثره دپومدروکسی پروژسرتون استات بوده و سه ماه از بارداری 

توسط کارکنان هبداشتی دوره ارائه خدمت این روش . پیشگیری می مناید
 .  صورت می گیرد،دیده

 
 :مكانیسم عمل

 ،از ختمك گذاريلوگريي ج .١
 افزایش غلظت ترشحات دهانه دشوار منودن رسیدن اسپرم به رحم از طریق .٢

 ،رحم
 .)ندومرتا( بر خماط داخلي رحم تاثري  .٣

 
 :اثرخبشي

 . است% ٩٩٫٧بیش از استفاده در سال اول اثرخبشي این روش   
 

 :ات همزی
 ،اثرخبشي باال 
 آسانی استفاده، 
 بار  ماه یك٣هر (طوالني مدت " فاصله هاي استفاده نسبتا( ، 
 روزه از یك روش مشكل هر كه با استفاده مداوم و مناسب براي افرادي

 ،....)نشني، عقب ماندگان ذهين و افراد فراموشكار، كوچ (دارند 
 ،قابل استفاده در آمنی سیکل سل 
  بیماري هاي التهابي لگن   ختمدان، وندومرتاسرطان هاي ابتال به كاهش
)PID(ندومرتیوز، حاملگي خارج از رحم ام خوني، فیربوم رحم، ، ك)EP ، به

به دلیل تغییر فلور  ، كاندیدیازیس واژن )خاطر جلوگیری از ختمک گذاری
 تل امشرز،ی، درد زمان قاعدگي و م)PMS(، سندرم قبل از قاعدگي واژن

  بدلیل نداشنت اسرتوژن(عوارض اسرتوژنی نداشنت(، 
  به دیابتبراي افراد مبتالمناسب ، 
  تريویید،بیماري مناسب برای افراد مبتال به 
  سالگی١٦از سن قابل استفاده ، 
 قابل استفاده در دوران شريدهي، 
 ،افزایش شري مادر 
  نداشنت با متاس جنسيتداخل، 
  جراحي بزرگ مصرف قبل از اعمال به قطع نیازعدم ، 
  هایي مانند داروجبز برای بیمارانی که از ( تشنجيانبیمارمناسب براي

 ).استفاده می کنندكاربامازپني و فين تویني 
 

 :عیب ها
 تاخري در بازگشت باروري، 
 لزوم تزریق در فاصله هاي زماني سه ماهه، 
  مقاربيت از مجله ایدز،پیشگريي از بیماري هاي عدم 
  افزایش وزناحتمال، 
  لکه بینی و خونریزی نامرتبآمنوره، : قاعدگیخونریزی اختالالت. 
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 :برخورد با آن هاچگونگي و ارض شایع عو 
خونریزي  :)خونریزي نامرتبآمنوره و  لکه بینی،(اختالالت قاعدگي  .١

 ماه ٢-٣در ماه هاي اول مصرف دیده شده و در عرض " نامرتب رمحي معموال
عارضه این شایان ذكر است كه رفع ( اول از بني رفته و یا كاهش مي یابد

 تداوم در صورت .)خواهد بود ماه ۶-١٢نیازمند زماني معادل گاه 
، باید او را برای بررسي بیشرت به متخصص زنان خونریزی نامرتب رمحی

 .معرفی منود
میلي  ٢٥٠( اسید  كپسول مفنامیكباشد، DMPAتزریق اگر دلیل خونریزي   

در . جتویز مي گردد روز ٥تا  ،دو عددبار  روزي سه بار و در هر )گرمي
جبز (و یا وقوع خونریزي به هر دلیل دیگر سه ماه تا  نیافنت صورت هببود

 .ت داردضرورمتخصص زنان ارجاع به ) DMPAتزریق 
نیاز به درمان ، شود ابتدای تزریق آمپول ایجاد آمنوره ازاگر   
بررسي بارداري . خاطر داده شوداطمینان به فرد اید بصرفا شته و ندا

اعدگی منظم داشته و پس ازتزریق آمپول، خونریزی ق فردكه در مواردی 
 .استالزم باشد، بعدا دچار آمنوره شده 

 ،دلیل آثار هورمون پروژسرتونه افزایش وزن بیشرت ب :افزایش وزن .٢
و ایجاد یک اثر آنابولیک است ذایي غافزایش اشتها و مصرف بیشرت مواد 

.  گزارش شده استDMPAو معموال تا دو کیلوگرم در سال اول استفاده از 
در بررسی افزایش وزن .  وزن با احتباس مایعات مهراه نیستاین افزایش

با افزایش وزن مشكل . باید سایر عوامل افزایش وزن را در نظر گرفت
 .رعایت رژمي غذایي و ورزش قابل رفع است

استفاده از پستان بندهای مناسب و با : ساس شدن پستان هاح .٣
به ماما جاع اراین صورت  غیر در .برطرف می گرددمسکنهای معمولی 

 .ضروری استبه متخصص زنان ارجاع  ودرصورت نیاز
 

  
 : و چگونگي برخورد با آن هاعوارض غريشایع

ممكن است هرگز مشاهده نشده و یا خیلي به ندرت مشاهده این عارضه ها   
 عارضه هاي .اگر این عارضه ها مشاهده شود، ارجاع ضروري است. شود

 :عبارت هستند از DMPAغريشایع 
 .یارجاع به متخصص روانپزشک: )بي خوابي و افسردگي( یري خلق غت .١
 .ارجاع به متخصص زنان: سردرد و گیجي .٢
 .ارجاع به پزشک مرکز: نفخ شكم .٣
 .روانپزشکارجاع به : كاهش میل جنسي .۴
 .ارجاع به متخصص زنان: برگشت باروری تاخري در .۵
 ارجاع به متخصص جراحی،: سرطان پستانشک به وجود  .۶
توصیه شود که استفاده .  عارضه بسیار نادر است این:حساسیت .٧

 بالفاصله واحد ارایه خدمت را ترک نکنند و در صورت DMPAکنندگان از 
بروز عالیمی که می تواند نشان دهنده حساسیت باشد، مانند احساس خارش 

، DMPAدرصورت بروز حساسیت به . در حمل تزریق، این عالیم را گزارش کنند
 .ب با شدت حساسیت ایجاد شده اجنام خواهد شداقدام الزم متناس

 
 : موارد منع مصرف مطلق

 بارداري، 
 ،سرطان پستان 
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 علت مشخص،دون خونریزي واژینال ب 
  انعقادي،شدید اختالالت 
  هورمون هاي اسرتویید جنسي،ناشي از مصرف كبدي ) آدنوم(سابقه تومور 
 فعلیترومبوآمبولی ، 
 ،سابقه سکته مغزی 
 شدهفشارخون کنرتل ن. 
 

 :نسيبموارد منع مصرف 
 ،بیماري كبدي 
 ،سابقه و بیماری فعلی ایسکمیک قلب 
  سیگاری بودن، ( ابتالی به بیماری های قلبی و عروقی متعددوجود عوامل

 ) سال۴۵دیابت، فشارخون باال و سن باالی 
 برگشت سریع باروري، هبایل مت 
  ستر(تزریق مرتبط با مشكالت،(...، 
  ٣٠دتی بیشرت از منایه توده ب(چاقی(، 
 ،افسردگي شدید 
 ،فشار خون كنرتل شده 
 ابتالي به دیابت به مدت بیست سال یا یا  ضایعه عروقی و دیابت با

 ، از آنرتبیش
  مول،سابقه 
  ١٩ سال١۶سن کمرت از. 
 

 :DMPAاستفاده از زمان شروع 
در یكي از پنج ) شروع استفاده از روش( تزریق ولنيا: زمان قاعدگی در .١

و تا یك هفته نیز از یك روش كمكي مانند كاندوم اجنام  قاعدگي روز اول
 .شودمي استفاده 

  :غري شريدهمادران  .٢
امكان پذیر  آن هفته پس از ٣ تا DMPAاولني تزریق  : از زاميانپس )١

 . و نیازي به برگشت قاعدگي نیستبوده 
ه عنوان روش پیشگريي از برا  DMPAاگر متقاضي خدمت  :از سقطپس  )٢

از سقط سه ماهه  روز بعد ٥تا  ، استفاده از آن انتخاب كنديباردار
 ۵(این فاصله زماني  پس از DMPAتزریق . استامكان پذیر اول یا دوم 

 از آزمایشگاه و β-HCG  منوط به دریافت پاسخ منفي تست بارداري)روز
 .رعایت سایر شرایط خواهد بود

  : شريدهمادران .٣
 و انتخاب شري مادرري شريخوار با تغذیه احنصاو قاعده نشدن درصورت  )١

DMPA بعنوان روش پیشگريي از بارداري، مصرف DMPA  هفته پس از ۶باید 
 . آغاز گرددزاميان

، تزریق باید در یكي از پنج روز اول قاعدگي ه شدندر صورت قاعد )٢
اجنام شده و تا یك هفته نیز از یك روش كمكي، مانند كاندوم استفاده 

 .شود
روز اول دوران قاعدگی  پنج درفرد اگر  :ك روشبه دنبال قطع ی )٣

 و یک هفته نیز از منودتزریق را  DMPA می توان بالفاصلهمراجعه كند، 
                                                   

 سال، با توجه به احتمال اثر منفي بر رشد استخواني ١۶ آن در افراد زیر مصرف 19
 .توصیه مني شود
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تا فرا رسیدن دوره قاعدگي بعدي درغیراین صورت  ،کاندوم استفاده کرد
 .در اختیار فرد قرار داده خواهد شدکاندوم ) DMPAبراي تزریق (
 

 :DMPAاستفاده از چگونگي 
اگر . تزریق مي گردد ماه یكبار ٣ هر DMPA میلي گرمي ١۵٠یك آمپول  .١

 هفته دیرتر از ٢ هفته زودتر و یا ٢فاصله زمانی در حمدوده متقاضی 
 مي توان ضمن تاكید بر لزوم رعایت زمان تعیني  مراجعه مناید،موعد مقرر

 .  را تزریق كردDMPAشده، 
ویال  باید ،یون یكنواخت سوسپانسوردنبراي بوجود آو قبل از تزریق  .٢

 .شدت تكان داده بیا آمپول را 
استفاده  با( و عمیق )باالي عضله بازو یا باسن ( عضالنيDMPAتزریق  .٣

 .حمل تزریق نباید ماساژ داده شود. است) از سرسوزن بلند
 

 :معاینه هاي الزم آزمایش ها و 
 .اندازه گیری و ثبت وزن در هر مراجعه .١
فشار خون كنرتل شده از موارد منع . (ر خوناندازه گیری و ثبت فشا .٢

به فشارخون ساالنه اندازه گیری شود و  ،در پیگريي ها. مصرف نسيب است
 .)تغییر فشار خون دقت شود

 ). بر اساس دستورالعمل كشوري(اجنام پاپ امسري .٣
 ٢٠٠ پایه متقاضی خدمت ازLDLاگر ). اربیک(دازه گريي لیپوپروفایلان .۴

یا اختالالت   و٢٠و دو فاکتور خطر عروقیبیشرت بوده   دسی لیرتمیلی گرم در
، آغاز وجود داشته باشد FAMILIAL HYPER CHOLESTROLEMIA نادر لیپیدی مانند

 .استفاده از روش توصیه منی شود
 .٢١کنرتل ساالنه لیپیدهای سرم .۵

درصورت وجود پزشک در واحد ارایه خدمت در زمان اولین  :١ توجه
اجنام اگر . زمان با ارایه خدمت ضروری استمراجعه، ویزیت پزشک مه

مي توان اولني نوبت آمپول ،  ممكن نباشدمعاینه هاي فوق در اولني مراجعه
قادر به اجنام اولین پرسنل هبداشتی درمانی آموزش دیده . را تزریق كرد

حداکثر یادشده معاینه های اجنام باید به خاطر داشت كه تزریق بوده و 
 .ت داردضروراول تزریق سه ماه پس از تا 

در ویزیت اول اجباري  ۵ و ۴ و ٣بندهای ی اجنام آزمایش ها :٢ توجه
این آزمایش ها باید تا حداکثر سه ماه پس از اولین ویزیت اجنام . نیست
 .شود
 

 :ها و چگونگي برخورد با آن هاهشدار
 .استپزشک به دهنده ضرورت مراجعه  بروز هر یك از عالئم زیر نشان  
 فشارخون در حدي كه نیازمند درمان باشد(یش فشار خون افزا .١

 ،) میلی مرت جیوه و بیشرت از آن١٠٠/١۶٠
 زردي چشم و پوست، .٢

                                                   
 Medical Eligibility Criteria For از کتاب Progesterone only contraceptives از خبش ٣براساس صفحه  20

Contraceptive Use/ Third Edition, 2004سن باال، :  برخی از فاکتورهای خطر عروقی عبارتند از
 .سیگار کشیدن، دیابت و فشارخون باال

تخصصین غدد درون  رییس حمرتم اجنمن م٢٠/٢/١٣٨۴غ مورخ / الف/ ١٣۵۵براساس نامه مشاره  21
معهذا تغییراتی .  سبب اختالل در کنرتل قند منی شودDMPAریز و متابولیسم ایران مصرف 

به هرصورت توصیه .  گزارش شده است که گاهی موقتی استHDL و افزایش LDLمانند کاهش 
 .، لیپیدهای سرم ساالنه چک شوندDMPAمی شود که درصورت مصرف طوالنی مدت 
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 سردرد شدید مهراه با تاري دید، .٣
 خونریزي شدید .۴
 ).در هنگام قاعدگی یا جز آن(  طوالنيخونریزی .۵
 قاعدگي مرتب DMPAدر فردي كه حني استفاده از (تاخري قاعدگي  .۶

 ،)تداشته اس
 از ۵-۶ نیازمند ارجاع فوری و موارد ١-۴شایان ذکر است که موارد 
 .مصادیق ارجاع غیر فوری است

 :موارد قابل توجه در پیگريي ها و مراجعه هاي بعدي
  قاعدگي  هفته برای تزریق بعدی و وجود ٢بیش از تاخري در صورت

ذكر به و تاحتمال بارداري بررسي ماهیانه درطول استفاده از این روش، 
. تا قاعدگي بعدي ضروري است) مانند كاندوم(استفاده از یك روش دیگر 

 هفته، ٢دلیل تزریق آمپول و تاخیر بیش از ه درصورت وجود آمنوره ب
بررسی بارداری،  β- hcGدریافت پاسخ منفی آزمایش تزریق بعدی پس از 

 .اجنام خواهد شد
  اطمینان روش،گان از در استفاده کنند) آمنوره(قاعدگي در موارد قطع 

قطع (دادن به فرد در ارتباط با عادی و بی خطربودن این مسئله 
و اینکه این حالت در اغلب استفاده کنندگان ) آمنوره-خونریزي ماهانه

هیچ دلیلی برای قطع . ضروری است در طول زمان اتفاق می افتد، DMPAاز 
مهچنین فرد باید .  به دلیل تداوم آمنوره وجود نداردDMPAاستفاده از 

یا ازبین رفنت توان دلیل وجود بارداری قاعدگي مطمئن شود که قطع 
در صورتی که قطع قاعدگی برای فرد آزاردهنده . باروری خنواهد بود

 .باشد، باید نسبت به تغییر روش پیشگیری از بارداری اقدام کرد
 گرينده ، باید  بروز لكه بیين یا خونریزي بني دوره هاي قاعدگيدر صورت

 . داشته باشدخدمت از عادی، شایع و بی خطر بودن این عارضه اطمینان
گیرنده خدمت باید به مراكز مربوطه اگر خونریزي ادامه پیدا کند، 

 )خبش برخورد با عوارض شایع.(ارجاع شود
  یا طوالنيشدیدقاعدگي خونریزی (شدید یا طوالني قاعدگي خونریزي  :

 و نادر، اما مهم)  برابر معمول باشدمقدار خونریزي یا مدت آن دو
 در این موارد می توان برای پیشگیری از .پزشك استارجاع به نیازمند 

آمنی، به گیرنده خدمت خوردن روزانه یک قرص آهن در دوران خونریزی و 
خوردن غذاهای آهن دار مانند گوشت و جگر پرندگان و گوساله و نیز 

 .خوردن حبوبات را پیشنهاد کرد
 مانع استفاده از )میگرن(قه سردرد شدیدساب ،DMPA اگر مصرف . نیست

DMPA تاري دید، از بني رفنت موقت بینایي،شروع و یا تشدید سردرد، با  
، دیدن خطوط زیگزاگي و یا اختالل در تكلم و )فالشینگ( برق زدن در چشم

مهچنني . استفاده از یك روش غري هورموني توصیه مي شود،  مهراه گرددحركت
 .براي آغاز درمان مناسب، ارجاع این فرد ضرورت خواهد داشت

  اگر مشکلی وجود نداشته باشد و فرد مایل به ادامه استفاده ازDMPA 
فرد تذكر داده مي شود ، ضمن ارائه خدمت مطابق دستورالعمل، به باشد

 ٩٠ + ١۴تزریق در فاصله (ریق نوبت بعدي كه پس از سه ماه، براي تز
 باید به DMPA در تداوم استفاده از .مراجعه مناید) روز اجنام پذیر است

 باعث کاهش تراکم مواد معدنی استخوان DMPA: این نکته توجه داشت که
 به فاصله دو تا سه سال پیش از یائسگی DMPAاگر استفاده از . می شود

 ساله به ٢-٣ی استخوان پس از این فاصله قطع شود، تراکم مواد معدن
 استفاده نکرده اند، DMPAاندازه ای خواهد بود که با افرادی که از 

 ١٨-۴۵ در زنان DMPAبنابراین در تداوم استفاده از . قابل مقایسه است
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ساله که واجد شرایط برای استفاده از آن هستند، نباید حمدودیتی اعمال 
 .شود
 زریق بعدي باید رضایت از روش، شكایت ها، در هر مراجعه براي ت

 .شودهشدارها و عارضه ها سوال و بررسي 
 

 : پیش از زاميان اولDMPAاستفاده از 
 .٢٢ باعث تاخیر در بازگشت باروری می شودDMPAاستفاده از 

 
  :DMPAحاملگي هم زمان با استفاده از 

 احتمال ، بارداري اتفاق بیافتدDMPAاگر هم زمان با استفاده از    
به علت كاهش وزن هنگام تولد و نئوناتال افزایش مرگ و مري نوزادي 

)IUGR(هم زمان با استفاده از هاي بارداري در بنابراین .  وجود دارد
به ارجاع ) در صورت لزوم(و  دقت بیشرت در مراقبت ها به نیازاین روش، 

 .متخصص زنان است
 

 :برگشت باروري پس از قطع روش
 پس از قطع استفاده از روش DMPAكاربر در زگشت باروری ممکن است با .١

 ماه پس از ٨-٩  بطور معمول حدوداین تاخري ، با تاخیر مواجه گردد
 .بطول می اجنامدآخرین تزریق 

 . ناباروري داميي اجياد مني كندDMPAتزریق  .٢
 DMPAاستفاده از اگر فرد خنواهد باردار شود و نیز مایل به ادامه  .٣

پس از  DMPAبا استفاده از  در بازگشت باروري ي كهم تاخري، علیرغنباشد
، باید از یك روش دیگر پیشگريي از  وجود دارد ماهه٣پایان مدت 

 . بارداري استفاده مناید

                                                   
 ماه بطول می اجنامد، ٨-٩ معموال DMPAنکه برگشت باروری پس از تزریق با توجه به ای 22

هستند و یا برای    باید به افرادی که فرزند نداشته و خواهان استفاده از این روش             
، در مشاوره پیش از استفاده از روش بارداری بعدی زمان مشخصی را در نظر گرفته اند

 .بر این مسئله تاکید گردد
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  دی - یو-آی
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 )TCu 380 A( دي كاپر تي-یو-آي
 

 :روشتوضیح 
 مس است كه در داخل رحم ك حاوي دي یك وسیله كوچ- یو–آي این نوع   

ارائه خدمت . گیری می کند كار گذاشته شده و تا ده سال از بارداری پیش
 . ماما صورت مي گريد و این روش توسط پزشك

  
این . مکانیسم عمل آی یو دی کامال شناخته شده نیست :مكانیسم عمل

در حال .  پیشگیری منوده و ایجاد سقط منی کندFertilizationوسیله اساسا از 
زیر به عنوان مکانیسم های عمده عمل آی یو دی عنوان حاضر دو مکانیسم 

 :می شوند
 اجياد التهاب در حفره رحم و صدمه به اسپرم، .١
و اسپرم از انتقال جلوگريي اختالل در حركات لوله هاي رمحي و  .٢

 .به ختمك آن رسیدن
 
 :اثرخبشي 
 . درصد مي باشد ٨٫٩٩ حدود A 380 TCuاثرخبشي آي یودي   
 

 :مزیت ها
 ی باال،اثرخبش 
  قابلیت برگشت باروری بالفاصله پس از خروجIUD ، 
  سال١٠(طوالني مدت بودن اثر پیشگیری از بارداری(، 
 ،نیاز نداشنت به یادآوری روزانه 
  تاثیر بر شیردهی،عدم 
 ،نداشنت آثار و عوارض هورمونی 
  ٢٣دوران منوپوز تاقابل استفاده،     
 متاس جنسی، عدم تداخل با 
  داروهامصرف ا نداشنت بتداخل. 
 

 :عیب ها
 دوره دیده، خروج توسط فرد لزوم کارگذاری و 
 ،خروج خودخبودي 
 راه متاس جنسی های منتقله از عدم پیشگريي از انتقال بیماری)STIs(، 
 لزوم معاینه دوره اي. 

 
 :و برخورد با آن هاعوارض شایع 

 داده ميآگاهی الزم به فرد  :قاعدگيهنگام افزایش خونریزي و درد  .١
در صورت . رفع خواهد شد IUDپس از گذاردن  ماه ٢-٣این مشکل طی شود كه 

روزانه ( نیاز، درمان با داروهایي مانند ایندومتاسین، مفنامیک اسید
و آهن آغاز  ... ،) روز٥ میلي گرمي مبدت ٢٥٠کپسول ٢ هربار در و بار ٣

                                                   
 منحصر به بررسی آن در فاصله هاي شش ماهه می باشد، IUDینکه کنرتل با توجه به ا 23

ممکن است به دلیل . استمنوپوز، مناسب   خامن هاي قبل از دراین وسیلهاستفاده از 
درصورت وقوع . مشورت با متخصص ضرورت یابدخونریزی قبل از منوپوز نامنظم بودن 

 سالگی، ۵٠وقوع آن پس از صورت  درودوسال بعد IUD  خروج سالگی، ۵٠ قبل از منوپوز
 .اجنام می شودیك سال بعد IUD خروج
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رف اگر مشکل خونریزی و درد زمان قاعدگی با این درمان برط. می شود
 .منودخارج را  IUD  بایدنیاز، علت آن بررسي و در صورت نگردد

بــــــه فرد آگاهي : قاعدگي ها  خونریزي نامنظم و لكه بیين بني .٢
اگر مشكل .  ماه برطرف خواهد شد٢-٣داده مي شود كه این مشكل در عرض 

می ، ارجاع به متخصص زنان ضرورت  ماه ادامه یافت٢-٣پس از گذشت 
 .یابد

نوع آن  ، واژینال درصورت افزایش ترشح:یش ترشحات واژینالافزا .٣
 درصورت نیاز، ارجاع به متخصص زنان .آغاز می گردد درمانو سپس  بررسی

و بوده با سوزش و خارش مهراه  ،بدبوعمدتا ترشحات عفونی (. ضروری است
 ). رنگ آن با ترشحات غیرعفونی تفاوت دارد

 
 : و برخورد با آن هاعوارض غريشایع

 روز اول پس از كارگذاري ٢٠ در):PID( بیماري هاي التهابي لگن .١
 IUDقبل از موجود دلیل اصلی آن تشخیص ندادن عفونت . مشاهده می شود

در باید . گذاری است گذاری و یا رعایت نکردن اسرتیلیتی در زمان جای
 .منود به بیمارستان ارجاع  رااین موارد فرد

 : )به دو صورت اتفاق می افتدکه ( يسوراخ شدن رحم هنگام كارگذار .٢
با ( هنگام اندازه گیری عمق رحممعموال  : با عالئم بالینی-الف

 .رخ داده و فرد احساس درد دارد IUD و یا کارگذاری) هیسرتومرت
 از عالئم پی بردن به آن کوتاه  عالمتی نداشته و: بدون عالئم بالینی-ب

 .استطول نخ شدن 
 جخار را IUD  بایددر صورت امكان  شدن رحم،سوراخدر موارد احتمال 

 .دادیمارستان ارجاع ببه متخصص زنان یا را فرد  كرده و
  

 :موارد منع مصرف مطلق  
  ،شک یا اطمینان به حاملگي 
  سابقهPID  ٢٤با بسرتی در بیمارستانراجعه، 
  براساس معاینه لگن (غیر طبیعیرحم با شکل(، 
  برای (بیماری ویلسون یا حساسیت به مسIUDهای مس دار (، 
 ،نقص سیستم ایمنی 
 رحم را تغییر داده باشد،حفره شکل  فیربومی که اندازه و 
 یا آمنی شدید،) دفع خلته( ریزی شدید قاعدگی خون 
 علت مشخص،دون خونریزی واژینال ب 
 ،اختالالت انعقادی 
 ،شک به وجود بدخیمی رحم یا سرویکس و یا قطعیت وجود آن 
 سال١حداقل ( پیگريي مول رمان وفاصله زماني د در (، 
 سل لگنی. 
 

  :موارد منع مصرف نسبی 
  سابقهPID،بدون بسرتی در بیمارستان  
 ،سابقه منوراژی 
 ،سابقه دیسمنوره 

                                                   
عالمت های . حساسیت آدنکس هاو سرویکس دردناک حرکات  درد،:  عبارت هستند ازPID عالئم 24

 ثابت کننده  اروزیون وترشح سرویکس به تنهایی،لکوره...(تب و، باال WBCدیگر مانند 
 .) نیستPIDوجود 
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 ٢٥)در زن یا مهسر وی(ای جنسی متعدد  هکیداشنت شر، 
  ابتالی بهSTIsابتالی اخیر(  یا سابقه آن(، 
 ماه گذشته،٣نی در ندومرتیت پس از زایمان و یا سقط عفوا  
 ٢٧ و واژینیت درمان نشده ٢٦سرویسیت. 
 نداشنت سابقه زاميان . 
  

 
 .نیازمند بررسی خاصی نیست در افراد دیابتی IUD استفاده از :توجه

 
 :IUDزمان شروع استفاده از 

 سرویکس ینبودن، نرم باتوجه به اطمینان از باردار :در زمان قاعدگی .١
 روز اول خونریزی ۵ در IUDارگذاری و راحت تر بودن ارائه خدمت، ک

، با IUDخونریزی و درد ناشی از کارگذاری ( .قاعدگی توصیه می شود
 ).خونریزی و درد دوران قاعدگی پوشیده خواهد شد

ترین فاصله زمانی ممکن برای  کوتاه): طبیعی، سزارین( پس از زایمان .٢
. ٢٨استین  هفته پس از زایمان طبیعی یا سزارIUD ،۶آغاز استفاده از 

 .اثری بر شیر مادر ندارد IUD  نبوده وIUD گذاشنت عناضمنا شیردهی م
 هفته و به شرط ١٢ پس ازسقط یا کورتاژ زیر :پس از سقط یا کورتاژ .٣

را اجنام گذاری  IUDپس از سقط  روزاول ٥ درتوان  ، میآن ٢٩عفونی نبودن
و   تاخیر هفته۶ ید با، این کار با٣٠ هفته١٢در موارد سقط باالی . داد

  ٣١. اجنام شودپس از بررسي هاي الزم توسط متخصص

                                                   
 . ضرورت داردافرادای این گروه آموزش ویژه بر 25
حداقل سه ماه رعایت سرویسیت با ترشحات چرکی، پس از  IUDگذاردن در موارد  26

 .ضروري استپس از درمان فاصله زماني 
 STIs از نظر این افراد. منی باشدگذاری  IUDنیت بدون سرویسیت چرکی مانع ی واژ27

 .مورد توجه قرار می گیرند
 Selected Practice Recommendation, 2nd edition, WHO, 2005 از کتاب ٣٠سوال مهچنین براساس 

 باید پیش از گذاشنت آی یو دی بررسی STIاستفاده از آی یو دی در افراد در معرض 
مهچنین . های الزم از نظر سرویسیت چرکی، عفونت های گونوکوکی و کالمیدیایی اجنام شود

 . اجنام گرددHIV و STIربالگری هبرت است که در این افراد تست های غ
اگر گذاشنت آی یو .  ساعت پس از زایمان آی یو دی گذاری را اجنام داد۴٨می توان تا  28

.  ساعت اجنام نشود، باید تا هفته چهارم پس از زایمان به تاخیر بیفتد۴٨دی در این 
 .Family planning, a global handbook for providers, WHO, 2007 از کتاب ١۴٠-١۴١براساس صفحه های 
 A clinical guide for contraception, Leon Speroff/ Philip D Darney, fourth از کتاب ٢۴٢نیز براساس صفحه 

edition, 2005 هفته پس از زایمان ایرادی نداشته، می توان ۴-٨ گذاشنت آی یو دی در فاصله 
ونتی وجود نداشته باشد آی یو دی بالفاصله پس از زایمان واژینال و درصورتی که عف

احتمال خروج آی . گذاری را اجنام داد و نیز می توان در زمان سزارین آی یو دی گذاشت
یو دی گذاشته شده پس از سزارین کمی بیشرت از احتمال خروج آی یو دی گذاشته شده پس از 

 .رایمان طبیعی است
 دي به - یو-و كارگذاري آيشده   در صورت وجود عفونت پس از سقط، باید درمان آغاز29

 .فاصله زماني حداقل سه ماه پس از هببودي كامل موكول شود
 A clinical guide for contraception, Leon Speroff/ Philip D Darney, fourth از کتاب ٢۴٢براساس صفحه  30

edition, 2005پس از سقط سه .  آی یو دی را می توان بالفاصله پس از سقط سه ماهه اول گذاشت
 .ماهه دوم باید تا برگشت رحم به اندازه طبیعی انتظار کشید

 .ضرورت داردمتخصص زنان توسط بررسی ناهنجاریهای رمحی  31
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 ٦ را مي توان IUD :برنگشته استآن ها ي گشريدهي كه قاعد مادران در .٤
 و اطمینان از عدم بارداري β-HCGهفته پس از زاميان با اجنام آزمایش

 .٣٢كارگذاشت
 

 :الزمه هاي و معاینها آزمایش 
 :اولني مراجعه

 .٣٣رحم و آدنکس هاوضعیت و اندازه ي معاینه لگن براي بررس .١
 .٣٤اندازه گیری مهوگلوبین خون .٢
 .نسيب بررسي موارد كنرتاندیكاسیون هاي مطلق و .٣
 

 :مراجعه هاي بعدی
پس از  IUDبررسی نخ): معاینه توسط خود فرد الزم نیست (IUDدیدن نخ  .١

 کنرتل و ٣٥اجنام شده IUDگذاشنت از بعد امتام اولین دوره خونریزی قاعدگی 
صورت خواهد ) زمان قاعدگی غري از در( ماه یکبار ۶  آن هرهاي بعدي

 و بویژه در IUDچند ماه اول پس از گذاشنت در  شایان ذکر است که .گرفت
در صورت افزایش طول .  وجود داردآندوران قاعدگي احتمال خروج خودخبود 
اگر . سونوگرافی درخواست خواهد شدنخ و یا در حال خروج بودن آن، 

باید نسبت به تیجه سونوگرافی تایید کننده جاجبا شدن آی یو دی باشد، ن
 و در صورت مناسب IUDبالفاصله پس از خروج .  اقدام شودIUDخروج کامل 

 نداشنت عفونت و تقاضا برای ادامه ،حامله نبودن( بودن شرایط فرد
 . اقدام کردجدید IUD، می توان نسبت به گذاردن )روش
 .٣٦ درصورت وجود عالیملوبین خوناندازه گیری مهوگ .٢
 آدنکس ها، حساسیت رحم و معاینه لگن برای بررسی ترشح ها و .٣
 ،براساس دستورالعمل کشوری اجنام پاپ امسیر .۴

                                                   
 .Contraception, your questions answered, 3rd edition, John Guillebaud, 2000 از کتاب ۶-١٠١براساس سوال  32

 ,Family planning, a global handbook for providers, WHO از کتاب ١۴٠-١۴١مهچنین براساس صفحه های 
 درصورت تغذیه احنصاری با شیرمادر می توان پس از هفته چهارم نسبت به آی یو دی 2007

گذاری اقدام کرد و درصورتیکه شیردهی کامل نباشد، گذاشنت آی یو دی در چهار هفتگی با 
 .کان پذیر خواهد بودمابودن مراجعه کننده و اطمینان از باردار ن β-hcGاجنام 

 و میومی که اندازه رحم را تغییر داده باشد Bicornuate مانند رحم شکل غیرطبیعی رحم 33
می  سانتیمرت ۶-٩ گذاری IUDعمق مناسب رحم برای.  استIUDوارد منع مصرف مطلق از م
 .باشد

 اجنام این Selected Practice Recommendation, 2nd edition, WHO, 2005 از کتاب ٣٠مهچنین براساس سوال 
 .بررسی پیش از گذاشنت آی یو دی ضرورت دارد

 اجنام این Selected Practice Recommendation, 2nd edition, WHO, 2005 از کتاب ٣٠براساس سوال 34
بررسی پیش از گذاشنت آی یو دی در استفاده بی خطر و اثرخبش از آی یو دی نقش مهمی را 

 .ایفا می مناید
با توجه به اینکه گذاشنت آی یو دی بطور معمول در دوره پریود اجنام می شود و معموال  35

احتمال خروج آی یو دی در غیر از (خروج خودخبودی آی یو دی در زمان پریود اجنام می شود 
ی ، اولین پریود پس از آی یو دی گذاری معموال فاصله زمان)دوران پریود کاهش می یابد

 Selected از کتاب ٣٢براساس سوال . حدود یک ماه از گذاشنت آی یو دی را در بر می گیرد
Practice Recommendation, 2nd edition, WHO, 2005، 

 اولین Contraceptive technology, 18th edition, Robert Hatcher, 2004 از کتاب ۵٢٣مهچنین براساس صفحه 
 .ی گذاشته است باید پس از پایان پریود بعدی باشدویزیت برای فردی که آی یو د

رنگ پریدگی ناخن ها؛ پلک یا پوست، خستگی، ضعف، گیجی، : درصورت وجود عالیمی مانند 36
حتریک پذیری، سردرد، احساس صدای زنگ در گوش، زخم زبان و ناخن شکننده اجنام این 

 Family planning a global handbook for از کتاب ١۵٠براساس صفحه . آزمایش پیشنهاد می شود
providers, WHO, 2007. 
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ي برا، تقاضا IUDمندي، داشنت مشكل با استفاده از  بررسي وضعیت رضایت .٥
مراجعه باید تغیري روش و یادآوري مسایلي كه فرد درصورت بروز آن ها 

 .ایدمن
 

 عارضه ها و هشدارها ،درصورت رویارویي با هر کدام از عالئم :رتذک
  .مراجعه به مراكز ارائه خدمت ضروری است

 
 هشدارها و چگونگي برخورد با آن ها

نخ آی یو  : توسط فرد معاینه كنندهIUDعدم ملس نخ دیده نشدن نخ یا  .١
 دیده IUDاگر نخ .  سانتی مرتی از سرویکس بریده می شود٢٫٥دی در فاصله 

شدن نخ، سوراخ شدن پاره بررسي بیشرت از نظر حاملگي، برای  د باینشود،
و در درخواست شده  سونوگرايف IUD به حفره شكمي و خروج IUDرحم، ورود 
 .صورت گیردارجاع  صورت نیاز

حصول برای  ، آزمایش بارداریتاخري قاعدگيموارد  در :تاخري قاعدگی .٢
اگر پاسخ آزمایش بارداري هم زمان با  .ودشمی اطمینان درخواست 

داخل و یا خارج از نظر د حاملگی را بای،  مثبت باشدIUDاستفاده از 
 IUDشانس بارداری خارج رمحی با استفاده از . ررسی منودبرمحی بودن 
 IUD ويل درصورت وقوع حاملگي هم زمان با استفاده از یافتهافزایش ن

  .نظر داشت باید بارداری خارج رمحی را مد
 :درموارد .٣

دیده  IUDباشد و نخ درنیمه اول حاملگي اگر  : حاملگي داخل رمحي-الف
 ويل اگر بتوان نخ را دید، سعي مي شود كه با شدخواهد فرد ارجاع نشود 

 اگر این مانور با موفقیت مهراه نباشد،. را خارج كرد IUDكشیدن آن 
با هر شرایطي حاملگي، درنیمه دوم . ارجاع به متخصص اجنام خواهد شد

 .م می شوداارجاع فرد اجن) دیده شدن یا دیده نشدن نخ(
 .داد به بیمارستان ارجاع  باید فورا فرد را: حاملگي خارج رمحي-ب

 :شایان ذکر است که
  حاملگی با داشنت درصورت ادامهIUD اگر به ، باید به فرد هشدار داد که

 شبه آنفلوانزا، درد شکمی و عفونت مانند تب، عالئمعالئم هر كدام از 
به مرکز هبداشتی در اولین فرصت  دچار شود، ضرورت دارد كه خونریزی

مراجعه بیمارستان  و فوری به امستقیمدرمانی براي ارجاع فوري و یا 
 .مناید

  درصورت سقط باIUD )خطر سپتی مسی وجود دارد)بویژه در سه ماهه دوم ،. 
  اگر بارداری با داشنتIUDادامه یابد، وجود  تا ترم IUD  باعث در رحم

 .ناهنجاری جنینی خنواهد شد
 وجود عالئمی چون درد پایني شکم، ترشح واژینال چرکی وبدبو، تب و .۴

التهابی های  حرکت دردناک سرویکس احتمال وجود بیماری  ولرز، استفراغ
 .باید فرد به بیمارستان ارجاع شود را مطرح منوده و لگن
اگر هر كدام از موارد بدخیمي دستگاه : سلیبدخیمی دستگاه تنا .۵

به متخصص را و فرد را خارج منوده  IUDباید تناسلي قطعیت پیدا كند، 
 .دادارجاع 

 
 :پیگیری

 در مراکز ارائه خدمت به دو دسته بوده و به IUDمراجعه های پیگیری   
 :شرح زیر اجنام می شوند
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  ماه پس از کارگذاری ١: هایی که به منظور کنرتل اجنام می شوندمراجعه 
IUD )و سپس هر شش ماه یک باردر دوره ) پس از پایان خونریزی قاعدگی

 .IUDپاکی برای بررسی نخ 
معاینه . در مراجعه های پیگیری نیازی به اجنام روتین معاینه لگن نیست

 . توصیه می شودIUD و خروج نسبی یا کامل PID و STIدرصورت وجود لگن 
منی فقر آهن در استفاده کنندگان از آی یو دی با با توجه به اینکه آ

خونریزی زیاد ممکن است مورد غفلت قرار گیرد، باید در مراجعه های 
پیگیری این مسئله و معاینه ها و درصورت لزوم آزمایش های مربوطه مد 

 بار یک ماه پس از گذاشنت آی اندازه گیری مهوگلوبین یک .نظر قرار گیرد
 .گر سه ماه پس از گذاشنت آی یو دی اجنام خواهد شدیو دی و یک بار دی

  مراجعه پس از پایان مدت اثرخبشیIUD :برای خروج  IUD و درصورت نیاز
 .  جدیدIUDگذاری  جای
 

 :IUDخروج 
 خارج منوده ومدت اثر آن پایان زودتر از را  IUDاگر فرد خبواهد كه   

 قاعدگی برای خارج ، باید در زمان نداشته باشد به بارداریيمتایلنیز 
 آن  به مرکز ارائه خدمت مراجعه منوده و پس از خارج منودنIUDمنودن 

 IUDاگر . گیری از بارداری استفاده مناید بالفاصله از یک روش دیگر پیش
و وجود داشته بارداري  احتمال   خارج شود،درزماني غري از دوران قاعدگي

، استفاده از روش های هگذشتساعت  ٧٢درعرض درصورت وجود متاس جنسی 
 .گیری از بارداری ضرورت دارد اورژانس پیش
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هاي بسنت لوله 
   رمحي
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 )توبکتومی( هاي رمحيبسنت لوله 
 
 : روش توضیح 

در . است خطر کم یک عمل جراحی ساده و در خامن هاهاي رمحي بسنت لوله 
بسته ی یا بی حسی موضع بیهوشي عمومي طیلوله هاي رمحي متقاضي این عمل 
یا یک روز اقامت  و بصورت سرپاییاین عمل توسط متخصص زنان، . می شود

 .در بیمارستان قابل اجنام است
 

 :مكانیسم عمل
از رسیدن اسپرم و ختمك به یكدیگر و  با بسته شدن لوله های رمحی

 .تشكیل سلول ختم جلوگريي بعمل مي آید
 

 :خبشياثر
 . درصد است٩٩بیش از اثرخبشي روش 

  
  :ات هیمز
 ،داميی بودن 
 ،اثر خبشی باال 
 ،عدم نیاز به یاد آوری و مراجعه مکرر 
 ،نداشنت عارضه برای سالمتی فرد استفاده کننده روش در دراز مدت 
 ،تاثیر نداشنت در روابط جنسی 
 کاهش ابتال به سرطان ختمدان. 

 
 :یب ها ع
 ،نیاز به عمل جراحی 
 وریپرهزینه و دشوار بودن عمل جراحی برگشت بار. 
 

 و چگونگي برخورد با آن هاشایع غري عوارض
 احتمال تغییر میزان قاعدگی، .١
٢. TL به میزان ( مانند سایر اعمال جراحی می تواند خطرهاي بیهوشی را

 .به مهراه داشته باشد) بسیارکم
عارضه هاي نادر اشاره شده، فرد به متخصص هر کدام از  بروزدر صورت 

 .زنان ارجاع می شود
 

 :TLیر عمل جراحی موارد تاخ
 ٣٧های التهابی لگن در سه ماهه اخیر بیماری، 
 های تروفوبالستیک بدخیم، بیماری 
 های قلبی حاد،  سابقه اخیر بیماری 
  ابتال به ترومبوز وریدهای عمقی)DVT(،یا آمبولی ریه  
 علت مشخص،دون خونریزی واژینال ب 
 اکالمپسی ه پربارداری، زایمان و پس از زایمان مانند دوران  تمشکال

تب زمان زاميان یا  ،)ساعت٢٤بیش از (پارگي كیسه آب  ،شدید، اکالمپسی
 و عفونت زایمان مثل خونریزی وجود عوارض پس از ،بالفاصله پس از آن

 ، )شرایط نامساعد جسمیداشنت ( سایر نقاط بدن
                                                   

 .موکول خواهد شداز درمان پس سه ماه در این موارد عمل بسنت لوله های رمحی به 37
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 های فعال مقاربتی  بیماری)STIs(، 
 ن های لگناسرط . 

 
  : مهمينكته ها

  صورت وجود هركدام از مشكالت فوق، پس از رفع های رمحی دربسنت لوله
 .اجنام خواهد شد مشکل

  بایستی قبل ازTLضمن مشاوره دقیق به زن و شوهر درمورد کم بودن ، 
 پرهزینه و دشواربودن عمل جراحی برگشت توانایی احتمال موفقیت،
 .باروری تذکر داد

 تعداد فرزند کامل این روش برای زوجینی که خانواده خود را از نظر 
قبل از عمل . منوده و از زندگی با ثباتی برخوردارند، مناسب است

  .بایستی رضایت متقاضی خدمت و مهسر وی کسب شود
 جبز موارد عنوان شده فوق منع خاصی برای زمان اجنام عمل مطرح نیست .

ضمن متقاضي، هاي الزم است با توجه به فاکتورهای سن، تعداد و سن فرزند
 .ام مشاوره به متقاضی در اختاذ تصمیم مناسب کمک شوداجن

 
  : TLزمان اجنام عمل 

در هر ، بسنت لوله هاي رمحي در صورت اطمینان از باردار نبودن متقاضی .١
سیکل قاعدگی دوره دوهفته اول ( امكان پذیر استزمانی از سیکل قاعدگی 

 ).زمانی مناسب تری است
 .پس از زایمان طبیعی .٢
 . )پذیر است مكانبراحتی ابسنت لوله هاي رمحي ( هنگام سزارین .٣
 

 روز پس از ٧-٤٢  زمانیفاصلهدر و نیز  عفونی  پس از سقط:توجه  
 .زایمان، زمان مناسبی برای اجنام عمل توبکتومی نیست

  :TLتکنیک عمل جراحی 
  : به دو روش عمده اجنام مي شودخامن هابسنت لوله هاي رمحي در   
 : شکلروش شکمی که به سه  .١

  الپاراسکوپی–الف 
  الپاراتومی-ب
  مینی الپاراتومی-پ

ني یدر پا)  سانتیمرتی٢-٣(یک برش کوچک اجياد روش با این  در .می باشد
شکم، لوله های رمحی را گرفته و با برداشنت قطعه ای از لوله و یا 

با روش حلقه، کلیپس و یا منعقد کردن لوله نخ، مسدود کردن آن توسط 
 امروزه در بسیاری از کشورها .اجنام می شود TL عمل ،وآگوالسیونالکرتو ک

 .این عمل به روش الپاراسکوپی اجنام می شود
 .هیسرتوسکوپی .٢

 
 : الزمه هايو معاینها آزمایش  
 ها، گرفنت سابقه بیماری .١
 ،)در موارد غیر مهزمان با سقط و بارداری (β- hcGاجنام  .٢
 سالمت در مورد اعمال تعاونبراساس دستورالعمل م( ها سایر آزمایش .٣

 ،)غري اورژانسجراحی 
 ،)جبز موارد بارداری (معاینه لگنی .۴
 ،اندازه گیری فشار خون .۵
 . )مطابق دستورالعمل كشوري(پاپ امسري  .۶
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 :اهتذکر

  ساعت قبل از عمل، ٨مایعات و مواد غذایی حداقل خنوردن  
  مگر به جتویز پزشک(  ساعت قبل از عمل ٢۴مصرف نکردن دارو(، 
  ،محام كردن شب قبل از عمل 
  ،استفاده از لباس های متیز و راحت 
  و الک ناخن، زینيتلوازم نداشنت  
 درصورت امکان (داشنت مهراه براي برگشت به منزل(.  
 

 : بعد از عمل توبکتومیياهتذکر
 : مراقبت های بعد از عمل  .١
 ،محام كردن روزانه 
  درد موارد احساس در(استفاده از مسکن(، 
 و خشک نگه داشنت حمل خبیه،متیز  
 اگر درد پس از یك هفته (  تا یک هفته حداقلنداشنت رابطه زناشویی

رفع درد از رابطه جنسي خودداري زمان تا ادامه یابد، الزم است كه 
 ،)گردد

  
 .به استفاده از روش مضاعفنداشنت نیاز  .٢
 

 :برخورد با آن هاچگونگي   وهشدار ها
  درجه،٣٨ تر ازتب باال .١
 و قرمزی حمل  تورم حمل عمل و خروج چرک و خون از آن تا یک هفته ودرد .٢

 ،عملی که بدتر شود یا از بین نرود
 بین نرود، از درد شکمی که بدتر شده یا .٣
، گیجی شدید، در چهار هفته اول و به ویژه در هفته اول از حال رفنت .۴

 .پس از عمل
خواهد ان ارجاع  فرد به بیمارست، در صورت بروز هر کدام از موارد فوق

 .شد
 

  :و اقدامات مربوطه گريی مراجعه هاي پي
روز بعد از عمل به  هفت فاصله درمراجعه : تعیني زمان مراجعه بعدی .١

 .  عملمنظور کشیدن خبیه ها و معاینه حمل
پس از قاعدگی سیکل اولین در زوم مراجعه فرد ل: TL و اجنام IUDداشنت  .٢

  .IUDعمل، برای خروج 
در ( راهنمایی و مشاوره ، هشدارها، از عمل، عارضه هابررسی رضایت .٣

 .گیری است از كارهاي الزم در مراجعه هاي پی)  مشکل خاصوجودصورت 
 

 : شدهTLحاملگی در افراد 
 قاعدگی، ولی درصورت تاخیربوده،  شده بسیار کم TLحاملگی در افراد   

  واژینالهتوع، حساس شدن پستان ها، درد و حساسیت زیر شكم و خونریزي
 .بررسی آن ضروری است

در عمل بسنت لوله ، بدون وجود هیچ اشکال تکنیکی TLحاملگی بعد از   
 با توجه به خارج رمحی بودن نیمي از موارد .خواهد بودهای رمحی ممکن 

مورد شك به  هر ،) دو قطبیکواگوالسیونبا روش  (TLحاملگي هاي پس از 
 .)ارجاع به متخصص زنان (دگردبررسی نیز  EPحاملگی باید از نظر 
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 :بسنت لوله هاي رمحيسن مناسب برای 

که دیگر منی خواهند  سال ٣۵ مولتی پار باالی خامن هاياین عمل برای   
درمورد متقاضیان . بسیار مناسب استفرزند بیشرتی داشته باشند، تعداد 
م  هبرت است اجنا...ازدواج جمدد و  طالق، احتمالا توجه به  سال ب٣٠زیر 
 الزم  هايو با درنظر گرفنت احتیاطشده به مشاوره دقیق مشروط به عمل 
 .گردد
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هاي بسنت لوله 
اسپرم بر
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 )وازكتومي بدون تیغ جراحي(بسنت لوله هاي اسپرم بر  
 

 : روشتوضیح
وازكتومي بدون تیغ جراحي یك روش داميي پیشگريي از بارداري براي 

احي سرپایي و بي حسي موضعي و  با یك عمل جراین روش. آقایان است
 نای طي . دقیقه اجنام مي گريد٢٠از وتاه تر كدر فاصله زمانی " معموال
 از طریق اجياد یك سوراخ كوچك بر روي كیسه ،لوله هاي اسپرم برعمل 

 . بیضه ها بسته مي شوند
 

 :مكانیسم عمل
ي بسته شدن لوله هاي اسپرم بر از ورود اسپرم ها به مایع مين جلوگري

مایع مين فرد بدون اسپرم بوده و لقاح صورت در این حالت . منایدمي 
 .واهد گرفتخن

 
 :اثرخبشي 

با پیگريیهاي . یكي از اثرخبش ترین روش هاي پیشگريي از بارداري است
بعد ازعمل و اجنام دونوبت آزمایش آنالیز اسپرم پس از عمل جراحي كه 

% ١٠٠یزان موفقیت نزدیك به ، مرا تایید كندنبودن اسپرم در مایع مين 
 .است

 
 :مزیت ها

  باالاثرخبشی. 
 نیاز نداشنت به بیهوشی. 
 داميي بودن. 
  با فعالیت جنسینداشنت تداخل. 
 نیاز به یادآوري و مراجعه هاي مكررعدم . 
 بر قدرت مردانگي، میل جنسي و صفت هاي ثانویه منفي  نداشنت اثر

 ).ریش، سبیل و صداي مردانه( مردانه
 نداشنت برای سالمتی استفاده کننده از روش در دراز مدت عارضه. 
 مایع مين و كیفیت متاس جنسیو ظاهر حجم  تاثرينداشنت بر. 
 خواسته ناافزایش لذت جنسی بدلیل از بني رفنت نگراني حاملگي . 
 مال بیشرت احت ،اثرخبشي بیشرت، نیاز كمرت به مراقبت هاي قبل و پس ازعمل

 كسب اطمینانامكان تر عمل جراحي،   زمان كوتاه،در موفقیت عمل بازگشت
 .هاي رمحي عارضه هاي كمرت در مقایسه با بسنت لوله  و موفقیت عملاز
 

 :شایع وچگونگي برخورد با آن هاعوارض 
وازكتومي عارضه دراز مدت قابل توجه و سیستمیك نداشته و عارضه هاي 

امل درد، سوزش و این عارضه ها ش. احتمايل حمدود به حمل عمل مي باشد
بعد از حداكثر یك هفته برطرف " كبودي خمتصر ناحیه عمل بوده كه عموما

 .مي شوند
 :عوارض غريشایع و چگونگي برخورد با آن ها

 مهاتوم، .١
 عفونت پوست ناحیه عمل و یا اپیدیدمواوركیت عفوني، .٢
 .اپیدیدیمیت احتقاني و درد مزمن بیضه ها .٣



 

۴۶ 
 

 غريشایع یادشده، متقاضي باید به یك از عارضه هاي در صورت بروز هر
 . ارائه خدمت وازكتومي مراجعه كند)مراکز (مرکز

 
 سن مناسب برای اجنام وازکتومی

 .٣٨اجنام وازکتومی در افراد جوان توصیه منی شود
 

 :موارد منع استفاده مطلق
باید توجه داشت هیچگونه منع مطلقي در اجنام وازكتومي وجود ندارد،   

» ارجاع« یا و» تاخري«، »احتیاط«یط وازكتومي باید با اما در برخي شرا
 :این موارد به شرح ذیل مي باشند . به یك مركز جمهز اجنام گريد

 
 :موارد احتیاط 

اجنام می وازكتومي برای متقاضی با احتیاط خدمت مواردي هستند كه   
 :از عبارت هستند این موارد. شود
  نآعمل جراحي سابقه و یا اسکروتوم آسیب، 
 ،واریكوسل وهیدروسل بزرگ 
  و گرفته وازكتومي در مست نزول یافته اجنام (عدم نزول بیضه یكطرفه

وازكتومي  ماه بعد از عمل در مایع منی اسپرم وجود داشته باشد، ٣اگر 
 ،)مست مقابل نیز باید اجنام گريد

 دیابت . 
 

 :موارد تاخري 
فع مشكل و درمان به منظور ر(مواردي هستند كه وازكتومي با تاخیر   

 :از عبارت هستند این موارد. اجنام می شود) در صورت لزوم
 ،بیماري مقاربيت فعال 
 و یا بیضه ها، التهاب سر آلت، لوله هاي اسپرم بر 
 ،عفونت پوست اسكروتوم 
 یا گاسرتوآنرتیت شدید، عفونت حاد سیستمیك و 
 الفانتیازیس، فیالریازیس و 
 یا اوركیت اپیدیدميیت و. 
 

 :د ارجاع موار
وازكتومي به بیمارستان اجنام مواردي هستند كه متقاضي باید براي   

 :این موارد عبارت هستند از. شودمی ارجاع 
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CRITERIA FOR CONTRACEPTIVE USE, Third edition, 2004, WHO مردان جوان متقاضی وازکتومی 
باید مانند مهه مردان متقاضی این روش از نظر دایمی بودن روش و در دسرتس بودن سایر 

شواهد نشان می . روش های طوالنی اثر و بسیار موثر جایگزین مورد مشاوره قرار گیرند
ه اند در مقایسه با دهد که مردانی که در سنین جوانی حتت عمل وازکتومی قرار گرفت

مردانی که این خدمت برای آا در سنین باالتر اجنام شده است، بیشرت متایل به برگشت 
 .روش دارند
، پشیمانی در CONTRACEPTIVE TECHNOLOGY, 18th EDITION, 2004 از کتاب ۵٣٨صفحه براساس 

 سال ٣١از افرادی که در زمان اجنام وازکتومی دارای زندگی بی ثباتی بوده، کمرت 
دارند، فرزند نداشته یا فرزند آا بسیار کوچک است و تصمیم خود را در مقاطع حبرانی 

 .زندگی گرفته اند، بیشرت است



 

۴٧ 
 

 ،فتق كشاله ران 
 ،عدم نزول بیضه دو طرفه 
 ،اختالالت انعقادي 
 ،ایدز 
 ،وجود توده در كیسه بیضه ها 
 سابقه حساسیت به لیدوكایني. 
 

 : جراحيتكنیك عمل وازكتومي بدون تیغ
هاي پنس شكافنده  نامه وازكتومي بدون تیغ جراحي توسط دو پنس خاص ب  
)Dissecting forceps ( و پنس گرد)Ringed clamp(، قیچي راست كوچك و پنس 

بدون % ٢یا  % ١ لیدوكایني ٠٫٥ ccبا تزریق . مهوستات اجنام مي گريد
م، پوست و  از آن در هرطرف اسكروتو٢٫٥ ccآدرنالني در زیر پوست و 

از حمل سوراخ دفران وازهر دو . چپ و راست بی حس می شونددفران های واز
 سانيت مرت با نخ ١اجياد شده روي اسكروتوم خارج و در دو نقطه به فاصله 

قرار گرفته بني دو گره ای از وازدفران که سیلك گره زده شده و فاصله 
 .چیده مي شوداست، 

 
 :و معاینه هاي الزم ها آزمایش

قبل از اجنام وازكتومي نیاز به درخواست هیچگونه آزمایشي مني معموال،   
سابقه پزشكي متقاضي بررسي شده و معاینه در گرفنت شرح حال،  .باشد

 .اجنام شودفیزیكي عمومي با توجه ویژه به دستگاه ژنیتال 
 

 :دستورهاي پس از عمل 
 اسرتاحت به مدت یک روز. 
 زآب نزدن به حمل عمل تا دو رو. 
  روز٤نداشنت متاس جنسی تا . 
 پوشیدن شورت تنگ و یا بیضه بند، 
 اجنام ندادن کار سنگین تا یک هفته. 
 

 :ها و چگونگي برخورد با آن هاهشدار
درصورت رویارویي با آن ها، فرد وازکتومی شده مواردي هستند كه   

 .باید فورًا به مركز یا مراكز اجنام دهنده وازكتومي مراجعه مناید
 . بویژه در هفته اول، هفته٤ درجه تا ٣٨بیش از تب  .١
 .هاي معمويل پاسخ ندهد درد شدید ناحیه عمل كه به مسكن .٢
 .خروج خون و چرك از حمل زخم .٣
 .تورم بیش از حد اسكروتوم .٤
 

 :موارد قابل توجه در پیگريي ها و مراجعه هاي بعدي 
  ل عمل به  یك هفته پس از عمل برای معاینه حمفرد وازکتومی شدههبرتاست

 .پزشك ارائه دهنده خدمت مراجعه مناید



 

۴٨ 
 

  نبودن (باید سه ماه بعد از عمل از نظر آزواسپرمي فرد وازکتومی شده
تا اخذ نتیجه و در این مدت الزم است . آزمایش شود) اسپرم در مایع مين

مورد )  كاندوممانند(آزمایش، یك روش مطمئن جلوگريي از بارداري 
اي پیگريي و اطمینان از موفقیت كامل عمل، اجنام  بر.استفاده قرار گیرد

چهار ماه ( اسپرم آنالیز بعدي با فاصله زماني یك ماه از آزمایش اول
 . خواهد بود) پس از عمل

 
 :برگشت پذیري وازكتومي بدون تیغ جراحي

مي پیشگريي از حاملگي بوده و ئوازكتومي بدون تیغ جراحي یك روش دا  
زند دیگري هستند به هیچ عنوان نباید از این متقاضیانی كه خواهان فر

در موارد نادري ممكن است متقاضي پس از وازكتومي . روش استفاده منایند
 . گرددReversal Vasectomyعمل اجنام خواهان 

 Reversal Vasectomy )یك عمل جراحي است كه  ،) عمل جراحی برگشت وازکتومی
ام شده و طي آن دو انتهاي با استفاده از میكروسكوپ و یا لـوپ اجن

میزان موفقیت عمل .  به یكدیگر پیوند زده مي شونددفرانبریده شده واز
 ،ظهور اسپرم در مایع مين پس از عمل برگشتو  درصد ٨٠ تا ۶٠برگشت بني 
 .٣٩ گزارش گردیده است٩۵%تا بیش از 
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PHILIP D. DARNEY موارد بارداری را بدنبال دارد% ۵٠ برگشت وازکتومی در بیش از .
احتمال بارداری با طوالنی تر شدن فاصله زمانی بین عمل وازکتومی و عمل برگشت آن 

 . سال بعد از عمل می رسد١٠در فاصله % ٣٠کاهش می یابد و به حدود 
 درصد حضور CONTRACEPTIVE TECHNOLOGY, 18th EDITION, 2004  از کتاب۵۶٣براساس صفحه 

احتمال .  درصد است٧۵-١٠٠مایع منی پس از عمل برگشت میکروسکوپی حدود اسپرم در 
 . درصد گزارش شده است٣٨-٨٢بارداری نیز 



 

۴٩ 
 

 

 
 
 

 كاندوم



 

۵٠ 
 

 كاندوم
 

 :توضیح روش 
كاندوم . استجنس التکس  ازي یك وسیله پیشگريي از باردارکاندوم   

تنها روشي است كه عالوه بر پیشگريي از بارداري از انتقال بیماري هاي 
این .  نیز پیشگريي مي منایدSTIs/HIV/AIDSقابل انتقال از متاس جنسي مانند 

كاركنان بوده و توسط دسرتس   خمتلف در هايرنگ طرح و اندازه، دروسیله 
 .ي شودجتویز مهبداشيت تعلیم دیده 

 
  :مكانیسم عمل

 اسپرم رسیدنت از انعمماز رخينت مایع مين به داخل واژن و جلوگريي   
 .ختمکبه 
 

 :اثرخبشي
 . درصد مي باشد٩٧اثرخبشي كاندوم با استفاده صحیح، حدود    
 

 :مزیت ها
  متاس جنسي جلوگريي از انتقال بیماري هاي منتقله از راه)STIs/HIV/AIDS 
(، 
 سرطان دهانه رحم بروزكاهش خطر ، 
 قابل استفاده در هرگروه سين، 
 كمك به جلوگريي از انزال زودرس، 
 عوارض موضعي وعمومي نداشنت وي استفاده آسان، 
 ،نداشنت آثار هورموني  
 قابل استفاده بالفاصله پس از زایمان، 
  شیردهیبر اثر نداشنت. 
 

 : عیب ها
  هاکاربردر بعضي از (به کاندوم اجياد حساسیت(، 
 كاهش حس ملساهش لذت جنسي به دلیل ك، 
  پس از نعوظ لزوم استفاده)Erection(، 
  یا پاره شدن آنخارج شدن احتمال. 

 
 :موارد منع مصرف كاندوم

 خارش بروز و) و سایر مواد استفاده شده در کاندوم(التكس ساسیت به ح 
 . به دنبال استفاده از کاندومدر هركدام از زوجنيیا لکه های پوستی 

 
 :كاندوممصرف كته هاي قابل توجه در ن
 .از یک کاندوم جدید استفاده شودباید در هر بار نزدیکی  .١
و از سامل بودن آن اطمینان حاصل كاندوم باید پیش از مصرف مشاهده  .٢

 .شود
به روي آلت كشیده حالت نعوظ وقبل از اجنام نزدیكي  درباید كاندوم  .٣

 .شود
برای .  خروج کاندوم اقدام شودبالفاصله پس از انزال برایالزم است  .۴

 با گرفنت حلقه باالیی کاندوم ، در حالیکه هنوز نعوظ وجود دارد،اینکار
 .خواهد شدنسبت به خارج منودن آن اقدام 



 

۵١ 
 

وازلني، روغن هاي نباتي (لوبریكانتها با توجه به اینكه مالیدن  .۵
د احتمال آسیب به كاندوم و پاره شدن آن را افزایش خواه.) …وگیاهي و

با (گردد خودداري داد، الزم است كه از استفاده از این گونه مواد 
از  استفاده مهسر فرد در صورتتوجه به افزایش احتمال پاره شدن كاندوم 

 .)موكول گرددپس از متاس جنسی به ها  د مصرف این کرمبایهای طبی،  کرم
 یا اتگشرت انگشت ،ناخن باکاندوم حني استفاده باید مواظب بود كه  .۶

 .سوراخ نشود
 .داخل واژن باقي مناندباید توجه منود كه كاندوم پس از انزال در  .٧
تغیري رنگ   تاریخ گذشته، تغیري شكل و،هاي شكننده از كاندومنباید  .٨

است، استفاده دیده كه بسته بندي داخلي آن صدمه  يیا كاندوم داده و
 .كرد
 

 :موارد قابل توجه در پیگريي ها و مراجعه هاي بعدي 
 تاكید هاکاربروارد ذیل به م  بایدپیگريي استفاده كنندگان كاندومدر 
 :شود

 و حتما پیش از متام شدن موجودی  هفته پس از دریافت كاندوم٣-٤ .١
 . بعدي، مراجعه منایدبسته، براي دریافت کاندوم در منزل

هر مراجعه براي دریافت كاندوم مي بایست درخصوص رضایت از روش،  در .٢
 وچگونگي استفاده از كاندوم با دقت پرسیده ساسیت احتمالی، حشكایت ها

 .شود
 در وبررسي شده ) EC(از روش اورژانس پیشگريي از بارداري فرد آگاهي  .٣

 .صورت نیاز به فرد آموزش داده شود
  و درصورت نیاز قرصه از فرد سئوال شدEC های روش داشنت قرصباید  .۴

 .)مربوطه دستورالعمل مطابق( .های الزم در اختیار او قرار گیرد
 

 :اري كاندوم دچگونگي نگه

، نور المپ ، گرما، رطوبت مستقیم آفتابكاندوم بایسيت دور از نور
خنك نگهداري خشک و  و اشعه ماوراي بنفش بوده ودر جاي فلوئورسانس

 .شود



 

۵٢ 
 

 

  
  

پیشگیری اورژانس 
  از بارداری
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 ياز بارداراورژانس روش پیشگريي 
 

 :توضیح روش
، روشي است كه (Emergency Contraception) از باردارياورژانس گريي روش پیش  

روش  ازخامن ها با استفاده از آن مي توانند درصورت استفاده نكردن 
بارداری احتمال موردی که هاي مطمئن پیشگريي از بارداري و یا هر
از بارداري  ساعت ١٢٠تا ، ناخواسته پس از متاس جنسی را داشته باشد

ارایه توسط کارکنان هبداشتی آموزش دیده این روش .  كنندپیشگريي
بدلیل درصد باالتر شكست این روش و مداوم نبودن مصرف آن در . میگردد

مقایسه با سایر روش هاي مطمئن، فقط باید در موارد مشخص از آن 
 .استفاده كرد

 
موارد زیر تقسیم بندی می در دقیقا معلوم نیست، ولی  :عملمكانیسم 

 :شود
 پیشگريي از ختمك گذاري .١
 تاخري در ختمك گذاري .٢
 اختالل در اندومرت .٣
 اختالل در نفوذ اسپرم .۴
 اختالل در حركت لوله ها .۵
  اختالل در لقاح .۶

شایان ذكر است كه در اغلب موارد جمموعه اي از این مكانیسم ها مانند 
اختالل در ختمك گذاري و تغیري موكوس سبب كاهش قدرت نفوذ اسپرم و كمرت 

 . احتمال لقاح مي شودشدن
 

 :اثر خبشي
اثرخبشي روش اورژانس پیشگريي از بارداري با قرص هاي لوونورجسرتل 

و میزان حاملگي % ٩٧و با استفاده از قرصهاي تركیيب، حدود % ٩٩حدود 
 ٠٫٧۵(با استفاده از این روش درصورت استفاده از قرص هاي لوونورجسرتل 

و با استفاده از قرص هاي % ١حدود ) میلي گرم لوونورجسرتل در هر قرص
اثرخبشي این روش با فاصله زماني متاس . گزارش شده است% ٣تركیيب حدود 

چقدر  هر. جنسي تا آغاز استفاده از روش ارتباط قابل توجهي دارد
باشد، كوتاه تر استفاده از روش متاس جنسي تا آغاز فاصله زمانی 

 .اثرخبشی آن بیشرت خواهد بود
 

 :و چگونگي برخورد با آن هاعارضه ها 
میزان هتوع و استفراغ با استفاده از قرص  :مصرفحني هتوع واستفراغ  .١

بوده كه این عوارض با استفاده % ٢٠و % ۵٠هاي تركیيب به ترتیب حدود 
قبل هبرت است . كاهش مي یابد% ۶و % ٢٠از قرص هاي لوونورجسرتل به حدود 

ضد هتوع مانند دمين داروي ک  از یEC ساعت پس از مصرف هر دوز ۴-۶و 
 ٢٥-٥٠قرص دمين هیدرینات . استفاده شودیا دیفن هیدرامني ات ینهیدر

 میلي ٢٥-٥٠دیفن هیدرامني ) شربت( بار در روز یا قرص ٣-٤میلي گرم 
كه مصرف دوز اول آن نیم ساعت قبل از )  قاشق غذاخوري كوچك٢-٤(گرم 

 پس ه ساعت۶با فاصله هاي  )درصورت نیاز(دوزهاي بعدي   وECخوردن قرص 
 .است، در كاهش شدت هتوع و استفراغ موثر استاز آن 



 

۵۴ 
 

دیرتر  روز زودتر یا گی بعدی چندممكن است كه قاعد :اختالل قاعدگی .٢
، طول مدت آن تغیري یافته و تغیري در مقدار خونریزي اجياد آغاز شود

 .اشدآگاهی داشته ببودن این مسئله  خطربی فرد باید در مورد . شود
 . سرگیجه و درسرد .٣
 

 :موارد منع مصرف
موارد منع . تقریبا مهه افراد مي توانند از این روش استفاده كنند

مصرف استفاده از این روش براي انواع قرص هاي در دسرتس به شرح زیر 
 :است

 قرص هاي تركیيب قرص لوونورجسرتل
 پورفريي حاد فعال

بیماري فعال و شدید كبد درحال 
 حاضر
بدلیل بي اثر بودن و (اري بارد

 )نه خطر براي جنني
خونریزیهاي غريطبیعي و تشخیص 

 داده نشده دستگاه تناسلي

بدلیل بي اثر بودن و (بارداري 
 )نه خطر براي جنني

موارد منع مصرف اسرتوژن، میگرن 
کالسیک، ترومبوز وریدهای 

 )DVT(عمقی

 
 

 :افرادي كه مي توانند از این روش استفاده كنند
مورد استفاده این روش نباید دقت در این نكته بسیار مهم است كه     
درصورت وجود متاس جنسي حمافظت  آن کاربرداست که الزم و م قرار گیرد ئدا

 : زیر حمدود گرددخاصبه موارد نشده، 
 استفاده نكردن از كنرتاسپتیوها 
 جتاوز 
  راه مهوجود شرایط نشان دهنده استفاده نادرست یا شكست كنرتاسپتیو

 : مانند با داشنت متاس جنسی
 پارگي كاندوم .١
 خارج شدن كاندوم .٢
 فراموشي خوردن قرص تركیيب براي سه نوبت .٣
 ٤٠فراموشي خوردن قرص شريدهي به مدت بیش از سه ساعت .۴
 DMPAتاخري بیش از دو هفته در تزریق آمپول  .۵
 تاخري بیش از سه روز در تزریق آمپوهلاي تركیيب .۶
 بیعياستفاده نادرست از روش ط .٧
  در زماني جبز دوران قاعدگيIUDخروج  .٨
كه مي تواند متاس جنسی  روش طبیعي یا منقطع با شك به ازاستفاده  .٩

 .منجر به بارداري گردد

                                                   
در ارتباط با فراموشی بیش از سه روز قرص های ترکیبی و بیش از سه ساعت قرص های  40

پیشگیری از بارداری دوران شیردهی، استفاده از روش اورژانس یا تداوم استفاده از 
براساس دستورالعمل های موجود فراموشی قرص ها روش قرص ترکیبی یا قرص دوران شیردهی 

به این مفهوم که در صورت . به تشخیص ارایه دهنده خدمت منوط خواهد بوددر مهین کتاب 
تشخیص ارایه دهنده خدمت مبنی بر اینکه فرد می تواند اشتباه خود را اصالح منوده و 

اگر . اد خواهد شدهآن پرهیز کند، تداوم استفاده از روش پیشن رحتی االمکان از تکرا
قضاوت ارایه دهنده خدمت مبنی بر ناتوانی گیرنده خدمت از استفاده درست از قرص 
ترکیبی یا قرص دوران شیردهی باشد، ضمن مشاوره برای انتخاب روش جدید، از روش 

 .پیشگیری اورژانس از بارداری نیز استفاده خواهد شد



 

۵۵ 
 

 
 :ECو چگونگي استفاده از شروع زمان 

مصرف اولني ( ساعت از زمان نزدیكي مشكوك نگذشته باشد ٧٢ بیش از اگر  
 ساعت از متاس جنسي مشكوك ٧٢زماني دوز این روش باید حداكثر در فاصله 

، داوطلب مي تواند با کاربرد یكي از روش هاي زیر از )صورت گريد
 :كندحاملگي ناخواسته جلوگريي 

 دو عدد یک جا در اولین فرصت،قرص لوونورجسرتل،  .١
  ساعت بعد،١٢ عدد در اولني فرصت و دوعدد ٢، HDقرص  .٢
  ساعت بعد،١٢ عدد در اولني فرصت وچهار عدد LD ،۴قرص  .٣
چهار عدد قرص   عدد قرص سفید در اولني فرصت و۴قرص تري فازیك،  .۴

 ).قرص هاي مرحله سوم(  ساعت بعد ١٢سفید 
 به فرد ارائه شده و سپس ارجاع به EC خدمتنسي،جاوز  جتدرموارد :نكته

 .توصیه می گرددمسایل دیگر   وSTIs  بررسي ازنظرمراکز ختصصی برای
 

 : حین مصرفهايتذکر
اید قرص ها در اولین فاصله زمانی ممکن پس از متاس جنسی حمافظت ب .١

 . نشده خورده شود تا هبرتین اثرخبشی را ایجاد مناید
 .خورده نشودقرص ها باشکم خالی هبرت است كه  .٢
 خوردن جمدد از استفاده از روش،پس  دو ساعت تادرصورت استفراغ  .٣

 .ضروري استقرص ها 
ز این روش در هر سیكل قاعدگي یك بار حداكثر دفعات جماز استفاده ا .۴

 که شود آموزش كاربرد صحیح این روش ضروري بوده و باید تاکید .است
طول دوران باروری استفاده   ممکن دراتحداقل دفع این روش می بایست در

بودن مصرف یکبار از این روش در هردوره قاعدگی دلیلی  جماز. گردد
از بارداري گیری  ه عنوان روش پیشبرتایید مصرف آن درهردوره قاعدگی ب

 .نیست
. اثرخبشي این روش با استفاده از فين تویني و ریفامپني كاهش مي یابد .۵

در صورت استفاده مهزمان از این داروها باید مصرف قرص لوونورجسرتل به 
 .افزایش یابد) در هر دوز دوعدد%  (١٠٠میزان 

 ،بدون حمافظت متاس هاي جنسی افزایش تعدادبا توجه به اینكه  .۶
دهد، یك خامن افزایش مي را حاملگي اثرخبشی روش را کاهش و احتمال 

نباید در صورت داشنت چند متاس جنسي حمافظت نشده در طول یك دوره 
قاعدگي، چند بار از روش پیشگريي اورژانس از بارداري استفاده مناید و 

 دوره ، استفاده از این روش در هر٣براساس موارد مطروحه در بند 
 .قاعدگي فقط براي یك نوبت جماز خواهد بود

 
 :دالیل اختصاصی مراجعه به مرکز ارائه خدمت

 معموال این . این روش مي تواند باعث تغیري در زمان قاعدگي بعدي شود
. تغیريات كم بوده و قاعدگي چند روز زودتر یا دیرتر اتفاق مي افتد

حتمال بارداري را در نظر  روز شود، باید ا٧اگر تاخري قاعدگي بیش از 
و معرفی برای اجنام تست بارداری فرد ررسی در این صورت ب. داشت

 . ضرورت دارد)β-HCGترجیحا(
بودن این روش براي جنني، نبا توجه تراتوژن : حاملگی هم زمان با روش

 .در صورت وقوع حاملگی، نیازی به ختم آن خنواهد بود
 


