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قرص هاي تركيبي پيشگيري از بارداري  
 

ح روش :   توضي
 

يكي از روشهاي جلوگيري از بارداري ، مصرف قرصهاي تركيبي ( استروژن و پروسترون ) است كه به دوشكل 
) و سه مرحله اي (تري فاز يك ) موجود مي باشد . مصرف اين قرصها روزانه بوده و LDيك مرحله اي (

تجويزآن توسط كاركنان بهداشتي تعليم ديده انجام مي شود . 
 

نحوه عمل قرص :  
جلوگيري از تخمك گذاري .  -1
 تاثير بر سطح داخلي رحم (آندومتر ).  -2

 ايجاد اشكال در ورود اسپرم به داخل رحم از دهانه رحم به دليل غليط شدن ترشحات آن . -3

 جلوگيري از انجام لقاح با اثر بر حركت لوله هاي رحم.  -4

 
ثر :  ميزان ا

  درصد مي باشد . 98در صورت مصرف صحيح
يا :   مزا
o  .تاثير باال 

o . برگشت سريع باروري پس از قطع قرص 

o عادت ماهيانه و كاهش كم خوني به علت خونريزي ماهيانه . منظم شدن ، كاهش درد و خونريزي  

o كاهش بروز كيستهاي تخمدان .احتمال  

o بيماري هاي خوش خيم پستان. كاهش بروز احتمال 

o . افزايش تراكم استخوانها 

o  .كم شدن بروز سرطان رحم و تخمدان 

o  .كاهش بروز حاملگي خارج از رحم 

o قابل استفاده در تمامي گروههاي سني واجدين شرايط 

o دردهاي مفصلي احتمال كاهش بروز 
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معايب :  
o . به دليل مصرف روزانه براي افراد فراموشكار مناسب نيست 

o . نياز به تهيه بسته جديد در هر دوره قاعدگي 

o . پيشگيري نكردن از بيماريهايي كه از راه تماس جنسي منتقل مي شوند 

o  ماهه اول  پس اززايمان.6نامناسب بودن براي مادران شير ده در  
 

 
نه بهداشت با آن :   عوارض شايع و نحوه عمل بهورز در خا

 
 ماه اول كاهش يافته و يا از بين مي 3-2 در ماه هاي اول مصرف شايع بوده و در عرض "اين عوارض معموال

رود . اين عارضه ها و نحوه برخورد با آنها به شرح زير است :  
 
  : داليل افزايش وزن ،  تاثير پروژسترون و تجمع مايعات در بدن ، افزايش  اشتها و به دنبال آن -افزايش وزن1

افزايش مصرف مواد غذايي است  كه اين افزايش وزن با ورزش و رژيم غذايي متعادل بهبود مي يابد . 
 ماه اول مصرف مشاهده شده و مي تواند 2-3  در مدت " معموال-لكه بيني و خونريزي بين عادت ماهيانه  :2

به علت فراموشي مصرف قرص نيز باشد . در اين مورد به قسمت نحوه  برخورد و تذكرهاي حين مصرف 
مراجعه شود . 

در اين مورد توصيه هاي بهداشتي مانند استفاده از پستان بندهاي محكم وكمپرس سرديا -حساسيت پستانها : 3
گرم ومسكن هاي معمولي آموزش داده مي شود . در صورت ادامه يافتن مشكل به مركز بهداشتي درماني 

روستايي ارجاع داده ميشود.  
 :غالبا با مسكن هاي معمولي برطرف ميشود.سردردهاي شديد و يا سردردهايي كه  سردردهاي خفيف -5

با فشار خون باال ، عالئم عصبي و يك طرفه و يا اختالالت بينايي همراه باشد.از عالئم هشدار بوده و 
ارجاع فوري به بيمارستان داده مي شود . 

در صورت بروز تهوع شديد و غير قابل تحمل و تداوم آن خوردن قرص قطع مي شود . براي كاهش -تهوع: 5
شدت تهوع هاي خفيف بهتر است قرص در هنگام خواب و يا همراه با غذا خورده شود هم چنين خوردن مايعات 

 ماه اول با 2-3بيشتر وسبزي وميوه تازه براي كاهش شدت تهوع هاي خفيف موثر است. درمان موقت تهوع در 
داروهاي ضد تهوع امكان پذير است كه براي اين كار بايد به مركز بهداشتي درماني ارجاع داده شوند . 

مشاهده نشده و يا بندرت " : اين عوارض ممكن است اصال-عوارض غير شايع و نحوه برخورد با آنها6
مشاهده شود :  
 . ( افسردگي) تغيير خلق و خوي 

 . لكه هاي قهوه اي رنگ در پوست صورت 

  10/16فشار خون بيشتر از 

  .احتمال بروز خونريزيهاي نامنظم رحمي 
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 .قطع عادت ماهيانه 

 سرطان پستان 

 بروز تومورهاي خوش خيم وبدخيم كبدي 

 ايجاد لخته در رگها به خصوص در افراد سيگاري ومبتال به بيماريهاي انعقادي خون 

 سكته هايقلبي به خصوص در سيگاريها 

  سكته مغزي به خصوص در افراد سيگاري وداراي فشارخون باال 
 

 
 درصورت بروز هركدام ازعالئم فوق به مركزبهداشتي درماني ارجاع داده مي شود .

 
 

 
موارد منع مصرف مطلق  : 

Uموارد منع مصرف مطلق 
شك يا اطمينان به وجود حاملگي  •
در فاصله زماني كمتر از سه هفته پس از زايمان در زنان غير شيرده  •
شك به وجود سرطان پستان، ابتال و يا سابقه آن توسط پزشك  •
هر بدخيمي مشكوك يا شناخته شده وابسته به استروژن  •
سرطان اندومتر  •
خونريزي هاي رحمي بدون علت مشخص  •
 ساله و باالتر 35مصرف سيگار در افراد  •
 هر نوع بيماري  كبدي كه توسط پزشك تاييد شده است •

 ابتالي فعلي يا سابقه لخته شدن خون در وريدهاي عمقي  •

 هر نوع بيماري قلبي -عروقي كه توسط پزشك تاييد شده است. و اجازه مصرف آن داده نشده است. •

 بيمارسكته مغزي •

 آنزين قلبي (هر نوع رد جلوي قلب وباالي جناق سينه) •
      
 ديابت با  عوارض بيماري هاي عروقي، چشمي  كليوي و عصبي محيطي  •

سال ديابت  20ابتال بيش از  •
  ميلي متر جيوه و باالتر)100/160فشار خون باال ( •

سردرد ميگرني با عالئم عصبي و موضعي (كاهش ميدان ديد چشم به طور مشابه، ديدن خطوط  •
 زيگزاگي روشن، احساس سوزن سوزن شدن در يك بازو، يك طرف صورت يا زبان)

  سال35ميگرن بدون عاليم عصبي محيطي و سن بيشتر از  •

 افزايش چربي هاي خون •
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 روز قبل از عمل جراحي تا پايان دوره 28شرايط نيازمند به بي حركتي كامل (بايد مصرف آمپول از  •
 بي حركتي پس از عمل، قطع شود ـ دادن هشدار قبل و بعد از عمل جراحي بزرگ ضرورت دارد)

سابقه هر بيماري مرتبط با مصرف قرص هاي تركيبي يا آمپول هاي تركيبي مثل: ، فشار خون باال،  •
 التهاب حاد لوزالمعده 

 ابتال به سرطان ها  •

 
موارد منع مصرف نسبي :  

 ميليمتر جيوه 100/160 تا 90/140فشار خون كنترل شده بين  •
بيماري فعال كيسه صفرا  •
 سال 35سابقه زردي ناشي از مسدود شدن مجراي صفراوي در حاملگي خانم هاي سيگاري كمتر از  •
توده پستاني تشخيص داده نشده  •
لخته شدن خون در وريدهاي سطحي  •
بيماري هاي دريچه اي بدون عارضه قلبي  •
مادران شيردهي كه از زايمان آن ها كمتر از شش ماه مي گذرد.  •
ميگرن بدون عالئم عصبي  •
ديابت بدون درگيري عروقي  •
افسردگي بسيار شديد  •
مصرف دارو براي صرع (به جز والپروييك  •
 مصرف ريفامپين يا گريزوفولوين •

ابتال به بيماريهايالتهابي روده   •
 

 مصرف قرص هاي تركيبي پيشگيري از بارداري :  
وضعيت مراجعه كننده از نظر زمان شروع مصرف :  

 دوران قاعدگي: -1

مصرف اين قرصها بايد در پنج روز اول عادت ماهيانه ( روز اول تا روز پنجم ) شروع شود . براي اطمينان 
بيشتر بهتر است كه مصرف قرص ازروز اول خونريزي شروع شود . قرص درساعت معيني از شبانه روز تا 

 عددي خورده مي شود . مصرف بسته بعدي پس از يك  هفته ( فاصله  هفت روزه ) آغاز خواهد 21پايان بسته 
شد . 

 :غير از دوران قاعدگي -2

مصرف اين قرصها پس از زايمان و در دوران  شيردهي به دليل تاثير آنها بر روي شير مادر ( كم كردن 
 ماه پس از زايمان ، 6مقدارو ترشح شدن آن در شير ) توصيه نمي شود . ( مصرف آن در مادران شيرده تا 

 منع مصرف نسبي دارد ) 
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-اگر مادر پس از زايمان به نوزاد خود شير ندهد مي تواند مصرف اين قرصها را سه هفته پس از 
 زايمان آغاز كند .

 :مصرف اين قرصها را مي توان در پنج روز اول سقط آغاز نمود .پس از سقط -3

اگر مراجعه كننده خواهان تغيير روش پيشگيري از بارداري فعلي خود تغيير ازيك روش ديگر:  -4
 ) و استفاده از يكي از DMPA،  مي باشد ( قرص شيردهي ، آي يو ، دي ،آمپول تركيبي

قرصهاي تركيبي مي باشد، اگر در فاصله پنج روز اول عادت ماهيانه باشد مصرف اين قرصها را 
بايد بالفاصله شروع كند . در غير اينصورت ، شروع استفاده از اين قرصها تا شروع عادت 

 ماهيانه بعدي به تاخير افتاده و براي اين مدت وي كاندوم پيشنهاد مي شود.

-كسانيكه از قرص شيردهي استفاده مي كنند به شرط قطع عادت ماهيانه و استفاده مرتب از قرص 
 كه آنها هم در DMPAشيردهي ، بالفاصله پس از قطع قرص شيردهي و استفاده كنندگان از آمپول 

 روز از زمان آخرين نوبت تزريق 90±14وضعيت قطع عادت ماهيانه هستند ، با رعايت فاصله زماني 
، مي توانند استفاده از قرصهاي تركيبي را آغاز كنند . در غير اينصورت آغاز استفاده از قرص به 

 بررسي حاملگي ورد احتمال آْن منوط مي شود .

ني  -5  روزقبل آمپول يك ماهه تزريق كرده 27-33زنان واجد شرايطي كه آمپول را در فاصله زما
ني  ند در فاصله زما ن ندارند ميتوا نا به داليلي تمايل به تزريق بعدي   روز 27-33باشند و ب

نمايد.  بعداز تزريق، قرص تركيبي استفاده 

 در ساير موارد استفاده از قرص در گرو بررسي حاملگي ورد احتمال آن است. -6

شيوه استفاده از قرص هاي تركيبي 
عددي خورده ميشود .برايپيشگيري از فراموشي قرص 21ساعت خاصي ازشبانه روز تاپايان بسته قرص در 

بايد قرص در ساعت معيني از شبانه روز(مانند مسواك زدن-نماز خواندن و..) خورده شود.مصرف بسته بعدي 
با فاصله هفت روزه آغاز ميشود. 

 
تغيير روش از قرصهاي تركيبي به روشهاي ديگر:  

-استفاده كنندگان از قرصهاي تركيي  در صورت تمايل به استفاده از ساير روشهاي پيشگيري 
از بارداري ( تعويض روش )، مي توانند روش مورد نظر خود را مطابق دستورالعمل مربوطه 

آغاز نمايند . 
 

  
Uآزمايش ها و معاينه هاي الزم 

 مراجعه اول:
  ـ معاينه مراجعه كننده از نظر زردي1
  ـ اندازه گيري فشار خون2
  ـ  اندازه گيري قد و وزن براي محاسبه  (نمايه توده بدني)3 
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  ـ  معاينه پستان4
  هفته پس از زايمان و مطابق دستورالعمل كشوري)4-6 ـ آزمايش پاپ اسمير (5
 ـ بررسي مشكالت انعقادي و چربي هاي خون (در صورت سابقه حركت لخته و يا بيماري هاي قلبي در بستگان 6

  سال)50درجه يك زير 
-اندازه گيري چربي خون7  
  

ني ارجاع داده مي شود:  نجام موارد زير به مركز بهداشتي درما جهت ا
-معاينه پستان  1 
 هفته پس از زايمان و مطابق دستورالعمل كشوري )  4-6-آزمايش پاپ اسمير (2 

-بررسي مشكالت انعقادي   و چربيهاي خون ( در صورت وجود سابقه ايجاد لخته در خون و يا 3
 سال )  50بيماري هاي قلبي در بستگان درجه يك زير 

-اندازه گيري چربي  4
:در صورتي كه خانه بهداشت ضميمه با شد وجود پزشك در واحد ارايه خدمت در زمان اولين 1توجه 

مراجعه،ويزيت پزشك همزمان با ارائه خدمت ضروري است.درصورت عدم وجود پزشك در واحد ارائه 
خدمت در زمان اولين مراجعه ،ويزيت پزشك بايد حداكثر تا سه ماه پس از اولين مراجعه انجام شود.در 

باشد تجويز اولين بسته قرص نيز 30: در صورتي كه مراجعه كننده داراي نمايه توده بدني باالي 2توجه 
بايستي با نظز پزشك باشد. 

 
 
 
 
 

 مراجعه هاي پيگيري :  
 ماه يكبار تا دوسال و از آن پس در صورت نبودن هر گونه مشكل هر 6 ماه و سپس هر 3اولين بررسي پس از 

ساله و به شرح زير انجام مي شود :  
فشار خون   -1
 وزن  -2

 
 پيگيري بروز عالئم هشدار و عارضه ها و در صورت لزوم بررسي آنها . -3

بررسي دقيق خانمهاي با بيماري مزمن كه اثر قرصهاي پيش گيري از بارداري روي آن بيماريها  -4
 مشخص نيست ( مانند گواتر ) .

 
 
 

 : معاينه تيروئيد براي تجويز قرصهاي پيشگيري از بارداري الزم نيست . 1  توجه 
 ماه پس از شروع 3 :  انجام آزمايش در ويزيت اول اجباري نيست (ميتوان طي 2  توجه 

روش انجام داد ) 
 

 اگر هر كدام از مشكالت ياد شده وجود داشته باشد ، به مركز بهداشتي درماني ارجاع داده مي شود .

apple
Highlight



دستورالعمل روشهاي پيشگيري از بارداري                                                                        دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 
                                                                                                                                          بهداشتي درماني ايران 

                                                                                                                                           معاونت بهداشتي 

 8 

 
 
 

نمهاي زير در مراجعه هاي پيگيري بايد جهت بررسي قند و چربي به مركز بهداشتي  الزم به ذكر است كه خا
ني ارجاع شوند .  درما

  ساله و باالتر .35خانم هاي  

 . خانم هاي با سابقه فاميلي بيماري قلبي  يا فشار خون 

 . ( هر ساله ) ديابتي ها 

 .. ( هرساله ) خانم هاي با سابقه ديابت حاملگي 

  30خانم هاي  با نمايه توده بدني بيشتر از. 

 
تذكر هاي حين مصرف :  

  و تري فازيكLD فراموشي مصرف قرص الف-
در صورت فراموشي خوردن يك قرص و بخاطر آوردن آن تا زمان مصرف قرص بعدي به محض به  -1

ياد آوردن قرص فراموش شده ، آن قرص خورده شده و خوردن بقيه قرصها طبق معمول ادامه مي 
يابد.اگر فراموشي تا زمان خوردن قرص بعدي ادامه يابد ،بايد دو قرص در ساعت معين همزمان خورده 

 شود.

چنانچه دو قرص فراموش شود به محض بخاطر آوردن در دوشب بعد ، هر شب دو قرص خورده شده  -2
و بقيه قرصها طبق معمول ادامه مي يابد و تا يك هفته نيز يك روش كمكي پيشگيري از بارداري مانند 

 كاندوم استفاده مي شود .

در هر زمان از سيكل ، خوردن بقيه قرصها ( روزي يك عدد )  :قرص يا بيشتر در صورت فراموشي سه -3
ادامه يافته و به مدت يك هفته از يك روش كمكي ديگر نيز استفاده شده و بالفاصله پس از اتمام اين 

بسته ، مصرف بسته بعدي ( بدون فاصله هفت روزه ) آغاز مي گردد. و در صورت داشتن تماس 
جنسي محافظت نشده در اين فاصله زماني وعدم استفاده از كاندوم ،از روش پيشگيري اورژانس از  

  پيشنهاد ميشود. بارداري

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 به تعداد مورد نيازدر اختيار كاندومتوجه : در مراجعه اول جهت دريافت قرص تركيبي 

متقاضي قرار مي گيرد تا در موارد فراموشي مصرف قرص از آن استفاده كند  
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ب-اگر شك به حاملگي با مصرف هم زمان اين قرصها وجود داشته باشد ، بايد بالفاصله مصرف قرص قطع و 
تا اطمينان يافتن از وضعيت حاملگي ، از يك روش پيشگيري از بارداري مناسب ديگر (كاندوم ) استفاده شود . 

 
  ماه كاهش يابرطرف مي گردد .مصرف نامرتب قرص،استفراغ بعد از  2-3پ-لكه بيني بين قاعدگي در عرض 

يك تا دو ساعت پس از مصرف قرص واستفاده از داروهاي ضد تشنج از داليل بروز لكه بيني است  اگر مشكل 
همچنان باقي بود ، بايد به مركز بهداشتي درماني ارجاع داده شود . 

 
ت-نبودن پريود به علت مصرف قرص : در صورت سابقه يك دوره عدم پريود با مصرف صحيح قرص  و 

پريود نشدن در فاصله هفت روزه بين مصرف دو بسته ، مي توان بسته بعدي را پس از پايان فاصله هفت روزه 
 بايد قاعدگي رخ داده باشد در غير اينصورت (دو دوره متوالي U"حتماUشروع كرد ولي براي شروع بسته سوم 

قطع پريود) بايد وجود حاملگي بررسي شود وبه مركزبهداشتي درماني ارجاع شود. 
 

 ساعت بعد از خوردن  قرص : يك قرص ( از يك بسته ديگر بايد از همان رنگ و از 1-2ث- استفراغ به فاصله 
يك بسته جديد قرص مربوطه خورده شده و مصرف بقيه قرصهاي بسته اصلي در زمان مقرر ادامه مي يابد . در 
صورت تداوم استفراغ و يا اسهال شديد ، ضمن مصرف قرص در زمان مقرر ، روش كمكي آغاز شده و استفاده 

از آن تا يك هفته پس از اتمام بيماري ادامه مي يابد . 
نها :   نحوه برخورد با آ هشدار ها و 

عوارض جدي به دنبال مصرف قرص نادر است ، ولي اگر هر كدام از عالمت هاي زير ( كه نشان دهنده يك 
 به مركز بهداشتي درماني ارجاع مي شود . "مشكل جدي است ) بروز كند ، مصرف كننده فورا

-درد شديد در قسمت باالي شكم.  1
-درد قفسه سينه و يا تنگي نفس يا سرفه با خلط خوني . 2
-تورم يا درد شديد در يك پا . 3
) طرفه، كم شدن ميدان ديد ز دست دادن بينايي يك-مشكالت چشمي (ا4
-سر درد شديدغير معمول كه با عالئمي مثل تاري ديد ، سفيد شدن قسمتي از ديد ،  دشواري در تكلم باشد.   5

موارد قابل توجه در پيگيريها و مراجعه هاي بعدي :  
  پيگيري مصرف كنندگان قرص هاي پيشگيري از بارداري داراي اهميت ويژه اي است . به منظور

 پيگيري موارد ذيل بايد به مصرف كنندگان تاكيد شود .

 . طي يك هفته قبل از پايان بسته ، براي دريافت بسته بعدي مراجعه نمايد 

  ، در هر مراجعه براي دريافت بسته جديد ، بهورز بايد چگونگي مصرف ، رضايت از روش ، شكايتها
 هشدارها و يا عوارض مصرف را با دقت بررسي كند .

: مصرف اين نوع قرصها ( با رعايت مواردي كه محدوده سني استفاده از قرصهاي پيشگيري از بارداري 
 سالگي ادامه يابد . 50درمنع  مصرف ذكر شد ) مي تواند تا 
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«آمپول  تركيبي پيشگيري از بارداري » Uسيكلوفم 

 
Uتوضيح روش 

آمپول تركيبي يك روش هورموني تركيبي و تزريقي پيشگيري از بارداريست آمپول تركيبي توسط كاركنان 
 بهداشتي دوره ديده  نظير بهورزيا پزشك و در فاصله هاي يك ماهه تزريق مي شود.

 
Uمكانيسم عمل 

  ـ جلوگيري از تخمك گذاري1
  ـ  تأثير بر مخاط داخلي رحم2
  ـ ايجاد اشكال در ورود اسپرم به داخل رحم از طريق افزايش ضخامت ترشحات دهانه رحم 3 
 

Uاثر بخشي 
  درصد است.8/99اثربخشي اين روش در سال اول استفاده

 
Uمزيت ها 
 اثربخشي باال •

 آساني استفاده و آساني قطع استفاده •

 برگشت نسبتاً سريع باروري پس از قطع روش •

 بي  تأثير بودن روي ميل جنسي •

 بهبوددردهاي شديدقاعدگي •

مناسب براي افرادي كه با استفاده مداوم و هر روزه از يك روش مشكل دارند (افراد فراموشكار، كوچ  •
 نشين، عقب ماندگان ذهني و ...)

 كاهش خونريزي قاعدگي •

 مناسب براي افراد با سابقه بارداري خارج رحمي  •

 پائين بودن عوارض افزايش وزن و خونريزي نامنظم (در مقايسه با قرص هاي تركيبي) •

 كم نشدن اثربخشي درصورت اسهال و استفراغ (در مقايسه با قرص هاي تركيبي) •

 قابل استفاده همزمان با آنتي بيوتيك ها (به جز ريفامپين و گريزوفولوين) •

 تأثير كم بر سيستم انعقادي •
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Uمعايب 
 پيشگيري نكردن از بيماري هاي قابل انتقال از طريق تماس جنسي  •

عدم امكان قطع روش يا تغيير آن پس از تزريق آمپول تا از بين رفتن اثر آن (اتمام دوره)  •
مناسب نبودن براي دوران شيردهي تا شش ماهگي كودك  •

 
Uموارد منع مصرف مطلق 

شك يا اطمينان به وجود حاملگي  •
در فاصله زماني كمتر از سه هفته پس از زايمان در زنان غير شيرده  •
شك به وجود سرطان پستان، ابتال و يا سابقه آن توسط پزشك  •
هر بدخيمي مشكوك يا شناخته شده وابسته به استروژن  •
سرطان اندومتر  •
خونريزي هاي رحمي بدون علت مشخص  •
 ساله و باالتر 35مصرف سيگار در افراد  •
 هر نوع بيماري  كبدي كه توسط پزشك تاييد شده است •

 ابتالي فعلي يا سابقه لخته شدن خون در وريدهاي عمقي  •

 هر نوع بيماري قلبي -عروقي كه توسط پزشك تاييد شده است. و اجازه مصرف آن داده نشده است. •

 بيمارسكته مغزي •
      
 ديابت با  عوارض بيماري هاي عروقي، چشمي  كليوي و عصبي محيطي  •

سال ديابت  20ابتال بيش از  •
  ميلي متر جيوه و باالتر)100/160فشار خون باال ( •

سردرد ميگرني با عالئم عصبي و موضعي (كاهش ميدان ديد چشم به طور مشابه، ديدن خطوط  •
 زيگزاگي روشن، احساس سوزن سوزن شدن در يك بازو، يك طرف صورت يا زبان)

  سال35ميگرن بدون عاليم عصبي محيطي و سن بيشتر از  •

 افزايش چربي هاي خون •

 روز قبل از عمل جراحي تا پايان دوره 28شرايط نيازمند به بي حركتي كامل (بايد مصرف آمپول از  •
 بي حركتي پس از عمل، قطع شود ـ دادن هشدار قبل و بعد از عمل جراحي بزرگ ضرورت دارد)

سابقه هر بيماري مرتبط با مصرف قرص هاي تركيبي يا آمپول هاي تركيبي مثل: ، فشار خون باال،  •
 التهاب حاد لوزالمعده

 ابتال به سرطان ها  •
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Uموارد منع مصرف نسبي 
 ميليمتر جيوه 100/160 تا 90/140فشار خون كنترل شده بين  •
بيماري فعال كيسه صفرا  •
 سابقه زردي ناشي از مسدود شدن مجراي صفراوي در حاملگي  •

 سال 35خانم هاي سيگاري كمتر از  •
توده پستاني تشخيص داده نشده  •
لخته شدن خون در وريدهاي سطحي  •
بيماري هاي دريچه اي بدون عارضه قلبي  •
مادران شيردهي كه از زايمان آن ها كمتر از شش ماه مي گذرد.  •
ميگرن بدون عالئم عصبي  •
ديابت بدون درگيري عروقي  •
افسردگي بسيار شديد  •
مصرف دارو براي صرع (به جز والپروييك  •
 مصرف ريفامپين يا گريزوفولوين •

بيماري سلول داسي شكل  •
 

Uزمان شروع استفاده از آمپول تركيبي پيشگيري از بارداري 
 روز اول دوره قاعدگي انجام 5  اولين تزريق (شروع استفاده از روش)، در يكي از  ـ در دوران قاعدگي:1

 مي شود.
 استفاده از آمپول هاي تركيبي پيشگيري از بارداري را در هر زمان كه اطمينان از  ـ غير از دوران قاعدگي:2

باردار نبودن وجود داشته باشد مي توان آغاز كرد. بايد توجه داشت تا ايجاد تأثير پيشگيري از بارداري اولين 
 آمپول، بايد هفت روز از كاندوم استفاده شود.

  ـ پس از زايمان:3
اگر مادر پس از زايمان به فرزند خود شير ندهد، مي تواند مصرف اين روش را در فاصله روزهاي  •

  پس از زايمان آغاز كند.28-21

اگر مادر پس از زايمان به فرزند خود شير دهد و در استفاده از آمپول اصرار داشته باشد، ضمن  •
تأكيد بر منع مصرف نسبي تا شش ماهگي، اگر هنوز خونريزي قاعدگي رخ نداده باشد، به مركز 

 بهداشتي درماني ارجاع شود.

 روز اول بالفاصله پس از سقط سه ماهه اول يا دوم شروع 5 مصرف اين آمپول را مي توان در  ـ پس از سقط:4
 روز از 5كرد. در اين موارد نيازي به استفاده از روش كمكي نيست. شروع استفاده از آمپول در فاصله بيش از 

  خواهد بود.2سقط سه ماهه اول يا دوم مانند بند 
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ـ تغيير روش: 5  
درصورت تغيير روش از قرص به آمپول هاي تركيبي، فاصله هفت روزه بين دو بسته قرص، بهترين  •

زمان براي تزريق است. در اين فاصله زماني نيازي به استفاده از كاندوم نيست. 
درصورت تغيير روش از آمپول هاي سه ماهه به آمپول تركيبي يك ماهه، بايد آمپول تركيبي در زمان  •

تزريق بعدي آمپول سه ماهه تزريق شود. 
 روز اول قاعدگي، بايد آمپول را 5درصورت تمايل به تغيير روش از آي يو دي به آمپول تركيبي در  •

تزريق نموده و داوطلب را بالفاصله براي خارج نمودن آي يو دي ارجاع داد. در زمان هاي به جز پنج 
روز اول قاعدگي، آمپول را تزريق نموده و داوطلب در دوره بعدي قاعدگي براي خارج نمودن آي يو 

دي به مركز بهداشتي درماني ارجاع داده شود. 
 
 

Uعوارض شايع 

 ماه كاهش يافته و يا از بين مي رود. 2-3عوارض شايع معموالً در ماه هاي اول مصرف بروز نموده و در عرض 
 اين عوارض عبارتند از:

  ـ سردرد و سرگيجه1
  ـ حساسيت پستان ها2
  ـ افزايش وزن خفيف3
  ـ آكنه4
  ـ افزايش بروز افسردگي و اضطراب5
-كاهش چربي خوب خون نسبت به چربي بد خون6  
  ـ كم شدن مقدار و تعداد روزهاي خونريزي قاعدگي7
 

Uعوارض ناشايع 
  ـ خونريزي نامنظم رحمي1
  ـ قطع قاعدگي2
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Uنحوه برخورد با عوارض 
  ـ در صورت بروز سردردهاي خفيف ناشي از تزريق آمپول،فرد به مركز بهداشتي درماني ارجاع ميشود.1
 ـ حساسيت پستان ها معموالً با رعايت توصيه هاي بهداشتي: استفاده از پستان بندهاي محكم و مسكن هاي 2

معمولي، استفاده از كمپرس سرد يا گرم رفع مي گردد. بديهي است كه در صورت برطرف نشدن مشكل، فرد به 
 مركز بهداشتي درماني ارجاع مي شود.

 ـ افزايش وزن به دليل تجمع مايعات در بدن در پي اثر پروژسترون و افزايش اشتها و به دنبال آن افزايش 3
 مصرف مواد غذايي است. افزايش وزن با انجام ورزش منظم و رعايت رژيم غذايي بر طرف خواهد شد.

 ـ  آكنه: با تغيير رژيم غذايي (كاهش ميزان چربي مصرفي خصوصاً تنقالت چرب و افزايش مصرف ميوه و 4
 سبزي تازه) و تميز نگه داشتن پوست برطرف مي شود.

 ـ تغييرات خلق و خوي (افسردگي): با ادامه استفاده از آمپول، رفع مي گردد. در غير اينصورت و در صورت 5
 گذشت زماني بيشتر از سه ماه، ارجاع به مركز بهداشتي درماني ضروري است.

 ماه اول استفاده از آمپول برطرف شده و 2-3 ـ  خونريزي نامنظم رحمي، شايع نيست و معموالً در عرض 6
حداكثر پس از يكسال منظم مي شود. براي رفع كوتاه مدت اين مشكل مي توان فرد را به مركز بهداشتي درماني 

ارجاع نمود. درصورت ادامه پيدا كردن خونريزي نامرتب رحمي، عليرغم گذشت سه ماه از زمان استفاده از 
آمپول، يا شروع شدن خونريزي نامرتب پس از چند ماه استفاده از اين آمپول، فرد بايد به مركز بهداشتي درماني 

 ارجاع شود.
 ماه اول استفاده از آمپول تركيبي برطرف مي شود. 2-3 ـ خونريزي شديد و طوالني رحمي: معموالً در عرض 7

براي رفع كوتاه مدت اين مشكل مي توان فرد را به مركز بهداشتي درماني ارجاع نمود. درصورت ادامه پيدا كردن 
خونريزي شديد يا طوالني، يا شروع شدن خونريزي شديد يا طوالني پس از چند ماه استفاده از اين آمپول ها با 

 خونريزي قاعدگي عادي يا قطع قاعدگي، فرد بايد به مركز بهداشتي درماني ارجاع شود.
 ـ قطع قاعدگي: شايع نيست. در صورت وقوع بايدفرد به مركز بهداشتي درماني ارجاع شود. خونريزي رحمي 8

% زنانيكه با مصرف آمپول سه ماهه پيشگيري از بارداري دچار قطع قاعدگي شده  اند، با تغيير روش به آمپول 80
 يك ماهه شروع مي گردد.

 اگر استفاده كنندگان آمپول يك ماهه به دليل عوارض، خواهان قطع مصرف و استفاده از روش هاي ديگر توجه:
 پيشگيري از بارداري باشند، مي توانند روش مورد نظر خود را مطابق دستورالعمل مربوطه شروع نمايند.
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Uهشدارها 
درصورت بروز هر كدام از عالمت هاي زير (كه نشان دهنده يك مشكل جدي است)، مصرف كننده فوراً به مركز 

 بهداشتي درماني ارجاع مي شود:
  ـ درد شديد در قسمت باالي شكم1
  ـ درد قفسه سينه و يا تنگي نفس يا سرفه با خلط خوني2
  ـ تورم يا درد شديد در يك پا3
  ـ مشكالت چشمي (تاري ديد، دوبيني و از دست دادن قدرت ديد)4
  ـ سردرد غير معمول (سردرد شديد و يا ضرباني و يا سردرد در يك طرف سر)5
  ـ زردي چشم و پوست6
 

Uآزمايش ها و معاينه هاي الزم 
 مراجعه اول:

  ـ معاينه مراجعه كننده از نظر زردي1
  ـ اندازه گيري فشار خون2
  ـ  اندازه گيري قد و وزن براي محاسبه  (نمايه توده بدني)3 

  ـ  معاينه پستان4
  هفته پس از زايمان و مطابق دستورالعمل كشوري)4-6 ـ آزمايش پاپ اسمير (5
 ـ بررسي مشكالت انعقادي و چربي هاي خون (در صورت سابقه حركت لخته و يا بيماري هاي قلبي در بستگان 6

  سال)50درجه يك زير 
-اندازه گيري چربي خون(تري گليسريد)7   

ني ارجاع داده مي شود:  نجام موارد زير به مركز بهداشتي درما جهت ا
-معاينه پستان  1 
 هفته پس از زايمان و مطابق دستورالعمل كشوري )  4-6-آزمايش پاپ اسمير (2 

-بررسي مشكالت انعقادي   و چربيهاي خون ( در صورت وجود سابقه ايجاد لخته در خون و يا 3
 سال )  50بيماري هاي قلبي در بستگان درجه يك زير 

-اندازه گيري چربي  4
:در صورتي كه خانه بهداشت ضميمه با شد وجود پزشك در واحد ارايه خدمت در زمان اولين 1توجه 

مراجعه،ويزيت پزشك همزمان با ارائه خدمت ضروري است.درصورت عدم وجود پزشك در واحد ارائه 
خدمت در زمان اولين مراجعه ،ويزيت پزشك بايد حداكثر تا سه ماه پس از اولين مراجعه انجام شود 

باشد تجويز اولين بسته قرص نيز 30: در صورتي كه مراجعه كننده داراي نمايه توده بدني باالي 2توجه 
بايستي با نظز پزشك باشد. 
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Uمراجعه  هاي بعدي 
 ماه يكبار تا دوسال، و از آن پس در صورت نبودن هر گونه مشكل هر 6 ماه و سپس هر 3اولين بررسي پس از 

 ساله و به شرح زير انجام مي شود:
  ـ اندازه گيري فشار خون1
  ـ اندازه گيري وزن2
  ـ  پيگيري بروز عالئم هشدار و عارضه  ها و درصورت لزوم بررسي آن ها3
 ـ  بررسي دقيق تر خانم هاي با بيماري مزمني كه اثر آمپول روي آن بيماري ها مشخص نيست (بيماري هايي كه 4

 در موارد منع مصرف آمپول اشاره  اي به آن نشده است.)
 اگر هر كدام از مشكالت ياد شده وجود داشته باشد، بايد به مركز بهداشتي درماني ارجاع شود.

خانم  هاي زير در مراجعه هاي پيگيري براي بررسي ساالنه قند، چربي الزمست به مركز بهداشتي درماني ارجاع 
 شوند.

  ساله و باالتر35خانم هاي  •

 خانم  هاي با سابقه بيماري قلبي، يا فشار خون باال •

 ديابتي ها •

 خانم  هاي با سابقه ديابت حاملگي •

 خانم  هاي چاق •

در هر مراجعه براي تزريق بعدي، بايد درخصوص رضايت از روش، شكايت ها، هشدارها و يا عوارض 
 مصرف با دقت پرسش شود.

Uتذكرات هنگام مصرف 
 روز 3 روز زودتر يا 3 روز انجام شود. اگر متقاضي در فاصله زماني تا 30 ـ  تزريق آمپول تركيبي بايد هر 1

ديرتر از موعد مقرر مراجعه نمايد، مي توان ضمن تأكيد بر لزوم رعايت زمان تعيين شده، آمپول هاي تركيبي را 
  روز باشد.33تزريق كرد. شايان ذكر است كه فاصله بين تزريق ها نبايد بيشتر از 

 ـ پيش از كشيدن آمپول به داخل سرنگ، بايد آمپول يا ويال را به آرامي تكان داد. در صورت سرد بودن آمپول 2
يا ويال، بايد پيش از تزريق آن را با دماي بدن هماهنگ نمود. مالش آمپول يا ويال بين دست ها به اين كار كمك 

 مي كند.
 ـ  تزريق آمپول هاي تركيبي عضالني (باالي بازو يا قسمت فوقاني خارجي باسن) و عميق (با استفاده از سر 3

 سوزن بلند) است. محل تزريق نبايد ماساژ داده شود.
 روز)، انجام تزريق با اطمينان پيدا كردن از نداشتن تماس 33 ـ در صورت تأخير براي تزريق بعدي ( بيش از 4

 روز تا زمان مراجعه) و يا اطمينان از باردار نبودن فرد مقدور خواهد بود. در غير 33جنسي (پس از فاصله 
اينصورت بايد فرد جهت بررسي بارداري به مركز بهداشتي درماني ارجاع شود تا تزريق بعدي از يك روش 

 كمكي ديگر استفاده كند.
Uبرگشت باروري پس از قطع روش 

  ماه پس از آخرين تزريق رخ مي دهد.2-3در اغلب موارد بازگشت تخمك گذاري 
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Uقرص پيشگيري دوران شير دهي( الينسترونول  ( 

 
توضيح روش :  

 ماه پس از 6الينسترونول ، قرص خوراكي پروژستروني پيشگيري از بارداري بوده كه فقط مادران شيرده تا 
  اين قرصها بايد هر روز در ساعت معيني خورده شود وخدمت آن توسط .زايمان مي توانند از آن استفاده كنند

كاركنان بهداشتي تعليم ديده ( بهورز) ارايه مي شود . 
 

نحوه عمل قرص :  
-غلظت ترشحات دهانه رحم و دشوار شدن رسيدن اسپرم به رحم . 1
-جلوگيري از تخمك گذاري ماهيانه (در نيمي از استفاده كننده ها). 2
-اثر برديواره داخلي رحم . 3
 
 

ميزان اثر :  
% است . 99اثر بخشي اين قرص همزمان با شيردهي به كودك كمتر از شش ماه 

 
مزايا :  

- بر كميت و كيفيت شير مادر اثر ندارد.  
- مدت زمان شيردهي را افزايش مي دهد.  

-بازگشت باروري بالفاصله پس از قطع قرص 
 ماه گذشته است. 6-قابل استفاده در مادران شيرده كه از زايمان آنها كمتر از 

-نداشتن فاصله هفت روزه بين بسته ها وكم شدن احتمال مصرف نادرست 
- به قطع قرص قبل از عمل جراحي نيازي نيست.  

 
معايب :  

چون اين قرصها بايد در ساعت معيني خورده شوند ، اگر خورده نشوند ، بخصوص در مادران شير دهي كه 
عادت ماهيانه آنها شروع شده است ، احتمال شكست و بارداري افزايش مي يابد . 

-تاثير كمتر در پيشگيري از بارداري خارج رحمي در مقايسه با بارداري داخل رحمي 
-نامنظم شدن سيكل قاعدگي ها 
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نحوه برخورد با آن :   عارضه شايع و 
 ماه پس از شروع مصرف از بين 2-3 در ماههاي اول وجود دارد و پس از "معموالخونريزي نا مرتب رحمي :

رفته ويا كاهش مي يابد . در صورت ادامه خونريزي نا مرتب و يا نارضايتي خانم ، به مركز بهداشتي درماني 
ارجاع داده مي شود .  

 
عوارض غير شايع و نحوه برخورد با آن :  

اين عوارض ممكن است هرگز مشاهده نشود و يا به ندرت مشاهده شود . اگر هر كدام از اين عوارض مشاهده 
شود، به مركز بهداشتي درماني ارجاع داده مي شود . 

كيست هاي تخمداني.   -1
 حاملگي خارج از رحم در صورت هرگونه شك به مركز بهداشتي درماني ارجاع مي شود -2

 خونريزي شديد . -3

 سر درد ( سر درد شديد و همراه با تاري ديد و يا سر دردهاي طوالني مدت و مزاحم ) . -4

حساس شدن پستانها : اين مورد با رعايت توصيه هاي بهداشتي مانند استفاده از پستان بندهاي  -5
محكم،مسكن هاي معمولي وكمپرس سرد يا گرم  رفع مي گردد . در غير اينصورت بايد فرد را به 

 مركز بهداشتي درماني ارجاع داد . 

 
موارد منع مصرف مطلق :  

- خونريزي غير طبيعي رحمي  
 - اختالالت مزمن يا حاد كبدي مثل هپاتيت

 -سابقه و ابتال به سرطان پستان 

     -ابتالي فعلي به لخته شدن خون در وريدهاي عمقي ،آمبولي 
موارد منع مصرف نسبي :  

 كيلوگرم 70-وزن بيشتر از 
- سابقه زردي در دوران بارداري.  

 ميلي متر جيوه و باالتر ). 100/160- فشار خون باال ( 
- مصرف همزمان داروهاي ضد تشنج و ريفامپين(در صورت اجبار به استفاده ازتركيبات پروژستروني 

 عدد قرص پيشنهاد مي شود) واحتماالًگريزوفولوين 2خوراكي پيشگيري از بارداري روزانه 
- سابقه حاملگي خارج از رحم . 
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زمان شروع مصرف استفاده از الينسترنول :  
 6 در مادران شيرده و تغذيه انحصاري با شير مادر ، مصرف قرص در صورت شروع نشدن عادت ماهيانه-1

هفته پس از زايمان شروع مي شود . 
 روز اول عادت ماهيانه و 5 و تغذيه انحصاري با شير مادر ، بايد در در صورت شروع عادت ماهيانه-2

 روز اول شروع شود . "ترجيحا
:اگرمادر شيردهي از ساير روش هاي مدرن پيشگيري از بارداري استفاده نمود تغيير از ساير روش ها-3

ماه از زمان زايمان وي گذشته باشد،بايد مطابق 6وخواهان تغيير آن واستفاده از الينسترنول باشد،اگر كمتر از 
شرح زير استفاده از الينسترنول را آغاز كند: 

-اگر مادر شيرده از قرص هاي تركيبي پيشگيري از بارداري استفاده كرده باشد،مي تواند بالفاصله خوردن 
قرص پروژستروني را آغاز كند.دراين حالت نيازي به استفاده از كاندوم نخواهد بود. 

-اگر مادر شيرده از آمپول هاي سه ماهه پيشگيري از بارداري استفاده كرده باشد،در زمان تزريق دوز بعدي يا 
حداكثر يك هفته بعد از آن مي تواند خوردن  قرص پروژستروني را شروع كند. دراين حالت نيز نيازي به 

استفاده از روش كمكي نيست.بديهي است در صورت تاخير بيشتر از يك هفته از زمان تزريق دوز بعدي آمپول ، 
به يك هفته استفاده از كاندوم نياز خواهدبود. 

-در صورت  استفاده از روش هاي كاندوم واي يو دي بايددر پنج روز اول قاعدگي وترجيحا روز اول استفاده از 
الينسترنول آغاز شود ،در غير اين صورت بايد فرد جهت انجام تست بارداري به مركز بهداشتي درماني ارجاع 

شود ودرصورت  منفي بودن آن قرص شيردهي را استفاده نمايد و  به مدت يك هفته از كاندوم استفاده كرد. 
-در صورت تمايل مادر شير د هي كه داراي فرزند كوچك تر از شش ماه به استفاده از الينسترنول ونداشتن 
هيچ كدام از شرايط ياد شده ،بايد براي بررسي بارداري به مركز بهداشتي درماني ارجاع شود وارايه خدمت 

الينسترنول بر آن اساس صورت گيرد. 
 

چگونگي استفاده از الينسترونول :  
 قرص بوده كه بايد هر شب يك عدد از آن در ساعت معيني خورده 28-هر برگ قرص الينسترونول  ، داراي 

شود. 
-شروع مصرف بسته بعدي ، بالفاصله پس از پايان بسته قبلي است . 

 
 
 
 
 
 
 
 

   تذكر : دقت شود كه بين دو بسته قرص نبايد هيچ فاصله زماني وجود داشته باشد .
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فراموشي مصرف الينسترونول :  
 ساعت ) 3 ساعت مسئله اي نبوده و ضمن خوردن قرص فراموش شده  ( تا 3-فراموشي مصرف يك قرص تا 1

، آموزش و تاكيد براي خوردن قرص هاي بعدي در ساعت مقرر الزم است . 
 ساعت به تاخير افتد و يا خوردن يك قرص تا نوبت بعدي 3-در صورتي كه مصرف يك قرص بيش از 2

فراموش شود ، هر زمان كه به ياد آيد ، قرص فراموش شده خورده شده و قرص نوبت بعدي نيز در زمان تعيين 
 روز هم از يك روش ديگر مانند كاندوم استفاده شود. 2 تا "شده خورده خواهد شد . ضمنا

روز متوالي)فراموش شود بايد به محض به ياد آوردن ،قرص هاي فراموش 2قرص (2-در صورتي كه مصرف 3
 روزهم از كاندوم استفاده شودودر صورت قاعده نشدن 7شده يكجا خورده شده وبقيه قرص ها ادامه يافته وتا 

 هفته پس از فراموشي به مركز بهداشتي درماني ارجاع داده شود ودر صورت داشتن نزديكي 6-4در مدت 
محافظت نشده در اين دو روز از روش اورژانس استفاده شود.در صورت استفاده از قرص پيشگيري اورژانس 

،پس از گذشت سه هفته بايد جهت بررسي بارداري به مركز بهداشتي درماني ارجاع شود 
 ساعت اخير ، 120-در صورت فراموشي سه قرص متوالي وبيشتر و داشتن نزديكي محافظت نشده در عرض4

تجويز روش اورژانس و مشاوره مناسب ديگر صورت گيرد . در صورتي كه از نزديكي محافظت نشده وي در 
ساعت مي گذرد ، فرد به مركز بهداشتي درماني ارجاع مي شود وتا 120زمان عدم مصرف قرص ، بيش از 

مشخص شدن جواب آزمايش فرد بايد از كاندوم استفاده كند 
 

آزمايش و معاينه هاي الزم :  
-اندازه گيري و ثبت فشار خون  1
-اندازه گيري وزن  2
-پاپ اسمير ( با توجه به دستورالعمل كشوري )  3
تكميل فرم فاصله گذاري با موضوع خاصي مواجه شد ، به مركز  -چنانچه بهورز در جلسه اول و هنگام4

بهداشتي درماني ارجاع داده مي شود . 
 

هشدارها و چگونگي برخورد با آنها :  
اگر هر كدام از عالئم زير مشاهده شد به مركز بهداشتي درماني ارجاع داده مي شود :  

o  . ( ميگرن ، سردردهاي همراه با تاري ديد) سردرد شديد
o . درد شديد در قفسه سينه پس از شروع مصرف الينسترونول 

o  خونريزي نامرتب رحمي و يا هر خونريزي بدون دليل كه احتمال بيماري زمينه هاي ويا
 حاملگي را مطرح نمايد .

o . زردي پوست و چشم 

o  درد شديد شكمي بخصوص در قسمت پايين شكم و لگن ( احتمال حاملگي خارج از رحم و يا
 پارگي كيست تخمدان).
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موارد قابل توجه در پيگيريها و مراجعه هاي بعدي :  
o  با توجه به اين كه استفاده از اين روش حداكثر تا شش ماهگي كودك(همزمان با شيردهي)مجاز است

پيگيري وبررسي هاي الزم در فاصله هاي زماني سه ماهه انجام مي شود.در اين بررسي ها وزن 
وفشار خون اندازه گيري خواهد شد در صورت بروز هرگونه مشكل براساس ليست موارد منع مصرف 
نسبي ،توصيه هاي الزم به گيرنده خدمت براي تغيير روش در صورت افزايش وزن ويا ارجاع به مركز 

بهداشتي درماني براي بررسي وكنترل فشار خون صورت خواهد گرفت در ضمن استفاده از قرص هاي 
پروژستروني خوراكي پيشگيري هيچ افزايشي در فشار خون يا بروز بيماري فشار خون ايجاد نمي كند. 

o  در صورت نبودن عارضه براي مصرف كننده و داشتن موجودي كافي در خانه بهداشت مي توان چند
  ) قرص در اختيارفرد قرارداد.2-3بسته (

o  مراجعه كننده بايد اطمينان داشته باشد كه مي تواند در هر زماني كه مايل است براي دريافت كمك و
 راهنمايي و يا تغيير روش مراجعه كند .

o  آگاهي و توانايي مصرف كننده در شناختن عالئم هشدار تا اينكه در صورت مواجهه با هر يك از آنها به
 بيمارستان و يا نزديكترين مركز بهداشتي درماني مراجعه نمايد. 

o  سوال درباره رضايت مصرف كننده از روش ، طريقه و يا مشكالت احتمالي در هر بار مراجعه 

o    . ارجاع به سطح باالتر در صورت نياز
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U  : روش اورژانس پيشگيري از بارداري
 

توضيح روش  :  
روشي است كه خانم ها با استفاده از آن مي توانند درصورت استفاده نكردن از روش هاي مطمئن  •

پيشگيري از بارداري ويا هرموردي كه احتمال بارداري ناخواسته پس از تماس جنسي را داشته 
  ساعت از بارداري پيشگيري كنند.120باشد  ، تا 

 اين روش توسط كاركنان بهداشتي آموزش ديده ارايه مي گردد.
نيست،ولي به موارد زير تقسيم بندي مي شود:  نيسم عمل دقيقاً معلوم  مكا

 پيشگيري از تخمك گذاري 

 تاخير در تخمك گذاري 

 اختالل در ديواره داخلي رحم 

 اختالل در نفوذ اسپرم 

  اختالل در حركات لوله ها 

 اختالل درلقاح 

 
ثر :   ميزان ا

درصد وبا قرص هاي 99اثر بخشي روش اورژانس پيشگيري از بارداري با قرص هاي لوونورجسترول حدود 
 درصد وميزان حاملگي با استفاده از اين روش در صورت استفاده از قرص هاي 97تركيبي حدود 

 درصد گزارش شده  است. هر قدر 3درصد وبا استفاده از قرص هاي تركيبي حدود 1لوونورجسترول حدود 
فاصله زماني تماس جنسي تا آغاز استفاده از روش كوتاه تر باشد اثربخشي آن بيشتر خواهد بود. . 

 
نها :   نحوه برخورد با آ عوارض و 

 ساعت بعد از مصرف هر دوز از روش 4-6 : بهتر است قبل از مصرف و تهوع و استفراغ در حين مصرف-1
اورژانس ، يك داروي ضد تهوع استفاده شود . براي دريافت داروي مورد نياز و آموزش كافي به مركز بهداشتي 

درماني ارجاع داده مي شود . 
مدت و مقدار  ، طول : ممكن است كه عادت ماهيانه بعدي چند روز زودتر يا ديرتر شروعاختالل عادت ماهيانه-2

نمايد . فرد بايد در مورد بي خطر بودن اين مسئله آگاهي داشته باشد .  خونريزي تغيير
 . سردرد و سرگيجه-3
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موارد منع مصرف :  
تقريبا همه افراد مي توانند از اين روش استفاده كنند موارد منع مصرف استفاده از اين روش براي انواع قرص 

هاي در دسترس به شرح زير مي باشد 
U  قرص لوونورجسترول

-خونريزي هاي غير طبيعي وتشخيص داده نشده دستگاه تناسلي 
-بيماري فعال وشديد كبد در حال حاضر 

-بارداري 
پورفيري حاد فعال(يك نوع بيماري كبدي) -

U قرص هاي تركيبي
-بارداري  

- موارد منع مصرف استروژن، ،لخته شدن خون در وريدهاي عمقي وميگرن   
نكته مهم :  

از اين روش نبايد بطور دائم استفاده كرد و الزم است كه به فرد آموزش داده شود فقط در موارد خاص 
واستفاده نادرست از وسيله پيشگيري به همراه داشتن تماس جنسي از آن استفاده كند . مانند موارد زير :  

 پارگي يا خارج شدن كاندوم.  •

 استفاده نكردن از قرص هاي پيشگيري از بارداري                         •

 فراموشي خوردن قرص تركيبي براي سه نوبت پياپي  •

 فراموشي خوردن قرص شيردهي به مدت بيش از سه ساعت** •

 تاخير بيش از دو هفته در تزريق آمپول سه ماهه پيشگيري(مگسترون) •

 تاخير بيش از سه روز در تزريق آمپول هاي تركيبي •

 استفاده نادرست از روش طبيعي •

 خروج خودبخود اي يو دي  در غير از زمان عادت ماهيانه.  •

استفاده از روش طبيعي يا منقطع يا شك به تماس جنسي كه احتمال بارداري ناخواسته را  •
 افزايش مي دهد.

 تجاوز به عنف •

**در ارتباط با فراموشي بيش از سه روز قرص هاي تركيبي وبيش از سه ساعت  قرص هاي 
پيشگيري از بارداري دوران شيردهي ،استفاده از روش اورژانس يا تداوم استفاده از روش 

قرص تركيبي يا قرص دوران شيردهي بر اساس دستورالعمل هاي موجود فراموشي قرص ها 
به تشخيص ارايه دهنده خدمت منوط خواهد بود. ارايه دهنده خدمت مبني بر اين كه فرد مي 

تواند اشتباه خود را اصالح نموده وحتي االمكان از تكرار آن پرهيز كند،تداوم استفاده از روش 
پيشنهاد خواهد شد.اگر قضاوت ارايه دهنده خدمت مبني بر ناتواني گيرنده خدمت از استفاده 

درست از قرص تركيبي يا قرص دوران شيردهي باشد ،ضمن مشاوره براي انتخاب روش 
جديد،از روش پيشگيري اورژانس از بارداري نيز استفاده خواهد شد. 
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نس :   زمان شروع و چگونگي استفاده از روش اورژا
ساعت از زمان نزديكي مشكوك نگذشته باشد ( مصرف اولين دوز بايد در فاصله زماني حداكثر 120اگر بيش از 

 ساعت از نزديكي مشكوك باشد )، داوطلب مي تواند با استفاده از يكي از روشهاي زير از 120در فاصله زماني 
حاملگي ناخواسته جلوگيري كند :  

 قرص لوونورجسترل ،دو عدد يك جا در اولين فرصت •

  ساعت بعد .12 عدد 4 عدد در اولين فرصت و LD : ( 4قرص ال دي( •

 ساعت 12 عدد قرص سفيد 4 عدد قرص سفيد در اولين فرصت و 4قرص تري فاز يك :  •
 بعد ( قرص هاي مرحله سوم ) .

 
 
 
 
 

تذكر هاي حين مصرف :  
  بايد قرص ها در اولين فاصله زماني ممكن ( ساعت اوليه)پس از تماس جنسي محافظت

 نشده خورده شوند تا بهترين اثربخشي را ايجاد نمايند

 . بهتر است قرص ها با شكم خالي خورده نشود 

  در صورت استفراغ تا دوساعت پس از استفاده از روش اورژانس، خوردن مجدد قرصها
 ضروري است .

 . از اين روش حداكثر يك بار مي توان در هر سيكل عادت ماهيانه استفاده كرد 

  اثربخشي اين روش با استفاده از فني تويين وريفامپين كاهش مي يابد در صورت استفاده
 درصد(جمعا100ًهمزمان از اين داروها بايد مصرف قرص لوونورجسترل به ميزان 

  عدد)افزايش يابد.4

 . بهتر است از اين روش در طول دوران باروري حتي االمكان كمتر استفاده كرد 

داليل ديگر مراجعه به خانه بهداشت :  
 اين تغييرات "استفاده از اين روش مي تواند باعث تغيير در زمان قاعدگي بعدي شود .معموال 

 روز 7كم بوده وقاعدگي چند روز زودتر يا ديرتر اتفاق مي افتد .اگر تاخير قاعدگي بيش از 
شود،بايد احتمال بارداري را در نظر داشت . دراين صورت بررسي  فرد را بايد به مركز 

 بهداشتي درماني ارجاع داد ه شود.

  وقوع حاملگي همزمان با استفاده از روش اورژانس : اين روش براي جنين خطرناك نيوده و
 در صورت وقوع حاملگي نيازي به ختم بارداري نيست .

  نكته : 
   در موارد تجاوز جنسي پس از دادن يكي از روشهاي باال به مركز بهداشتي درماني ارجاع داده مي شود .
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U) مگسترونDMPA  ( 
 

ح روش :   توضي
 حاوي ماده مؤثره پروژسترون بوده و سه DMPAآمپول يك روش تزريقي پيشگيري از بارداري است . آمپول 

ماه از بارداري پيشگيري مي كند . دادن آمپول توسط كاركنان بهداشتي تعليم ديده صورت مي گيرد . 
 

نحوه عمل :  
 جلوگيري از تخمك گذاري.  )1

 افزايش غلظت ترشحات دهانه رحم و دشوار كردن رسيدن اسپرم به رحم . )2

تاثير بر مخاط داخلي رحم .  )3
 

ثر :   ميزان ا
%  است . 7/99اثربخشي اين روش در سال اول استفاده بيش از 

 
يا :   مزا
 . اثر بخشي باال 

  .استفاده آسان 

 طوالني استفاده مي شود ( هر سه ماه يكبار ). "در فواصل زماني نسبتا  

  براي افرادي كه استفاده از روشهايي كه به طور روزانه استفاده مي شود ، مشكل است، مناسب است 

(افراد فراموشكار ، كوچ نشين ، عقب مانده ذهني ، ...). 
  كاهش ميزان ابتال به سرطان آندومتر و تخمدان ، كم خوني ، حاملگي خارج از رحم،فيبروم رحم 

  كاهش درد زمان عادتU .ماهيانه 

  .مناسب براي افراد مبتال به ديابت و بيماري تيروئيد 

  سالگي16قابل استفاده از سن  

 . قابل استفاده در دوران شيردهي 

 . افزايش شير مادر 

 . عدم تداخل با تماس جنسي 

 .عدم نياز به قطع مصرف قبل از اعمال جراحي بزرگ 

  مناسب براي بيماران تشنجي(بجز بيماراني كه از داروهايي مانند كاربامازپين وفني تويين استفاده مي
 كنند)

 قابل استفاده در بيماران دچاركم خوني 
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معايب :  
  .تاخير در بازگشت باروري 

  ماهه. 3لزوم تزريق در فاصله هاي زماني  

 . عدم پيشگيري از بيماريهاي مقاربتي مانند ايدز 

 . احتمال افزايش وزن 

 اختالالت خونريزي قاعدگي:آمنوره،لكه بيني وخونريزي نامرتب 

 احتمال بروز تغييرات خلقي به صورت افسردگي و بي خوابي 

نها :   نحوه برخورد با آ عوارض شايع و 
: خونريزي نا مرتب -اختالالت عادت ماهيانه ( از قطع عادت ماهيانه تا لكه بيني و خونريزي نامرتب  ) 1

-12 ماه اول از بين رفته و يا كاهش مي يابد .(گاه تا  2-3 در ماههاي اول ديده شده و در عرض "رحمي معموال
 ماه طول مي كشد ) اگر اين مدت طوالني تر شده در صورت تداوم لكه بيني، بايد به مركز بهدشتي درماني 6

ارجاع داده شود . 
اگر قطع عادت ماهيانه از ابتداي تزريق آمپول باشد نياز به درمان نداشته و فقط بايد فرد اطمينان خاطر داده 
شود كه مشكلي براي وي ايجاد نمي كند . بررسي احتمال بارداري به شرط اين كه فرد پس از تزريق آمپول 

 دچار آمنوره شده باشد، الزم است كه بايد در اين خصوص به مركز "خونريزي ماهيانه منظم داشته باشد و بعدا
بهداشتي درماني ارجاع شود 

:افزايش وزن بيشتر به دليل آثار هورمون پروژسترون ، افزايش اشتها و مصرف بيشتر مواد -افزايش وزن 2
غذايي است . اين افزايش وزن با احتباس مايعات همراه نيست. اين مشكل با رعايت رژيم غذايي و ورزش قابل 

رفع است . 
:با استفاده از پستان بندهاي مناسب ومسكن هاي معمولي و يا كمپرس سرد يا گرم -حساس شدن پستان ها3

برطرف مي شود.در غير اين صورت ارجاع به مركز بهداشتي درماني ضروري است. 
نها :   نحوه برخورد با آ عوارض غير شايع و 

اين عارضه ها ممكن است هرگز مشاهده نشده و يا خيلي بندرت مشاهده شود . اگر اين عارضه ها مشاهده شود 
ارجاع به مركز بهداشتي در ماني ضروري است . 

 تغيير خلق ( بيخوابي و افسردگي ).  )1

حساسيت: توصيه مي شود استفاده كنندگان از اين روش بالفاصله واحد ارائه خدمت را ترك نكنند ودر  )2
صورت بروز عالئمي كه مي تواند نشان دهنده حساسيت باشد از جمله احساس خارش در محل تزريق 

 عالئم را گزارش نمايند.

 سردرد و گيجي  )3

 نفخ شكم . )4

 كاهش ميل جنسي . )5

 تاخير در برگشت باروري . )6

)شك به وجود سرطان پستان 7
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ع مطلق :   موارد من

 . بارداري 

  .سرطان پستان 

  .خونريزي رحمي بدون علت 

  .اختالالت شديد انعقادي 

 . سابقه تومور كبدي 

  ايجاد لخته در خون 

  .سابقه سكته مغزي 

  .فشار خون كنترل نشده 

موارد منع مصرف نسبي :  
 . بيماري كبدي 

 . سابقه و بيماري فعلي شديد قلبي عروقي 

  وجود عوامل متعدد ابتالي به بيماري هاي قلبي وعروقي (سيگاري بودن-ديابت-فشار خون باال وسن
  مورد را باهم داشته باشند متعدد مي باشند2حداقل U سال)45باالي 

 . تمايل به برگشت سريع باروري 

 . (... ترس و ) مشكالت مربوط به تزريق 

  30چاقي(نمايه توده بدني بيشتر از( 

  .افسردگي شديد 

  .فشار خون كنترل شده 

 ديابت با ضايعه عروقي ويا ابتالي به ديابت به مدت بيست سال يا بيشتر از آن 

  سال.16سن كمتر از  

 سابقه بچه خوره 

 :  DMPAزمان شروع استفاده از 
  : اولين تزريق ( شروع استفاده از آمپول ) در يكي از پنج روز اول پريود انجام شده و -در زمان عادت ماهيانه1

تا يك هفته نيز از يك روش كمكي مانند كاندوم استفاده مي شود . 
 
-مادران غير شيرده :  2

 هفته پس از آن امكان پذير بوده و نيازي به برگشت قاعدگي 3پس از زايمان  : اولين تزريق آمپول تا  )1
 ندارد .

پس از سقط :  اگر مراجعه كننده  آمپول را بعنوان روش پيشگيري از بارداري انتخاب كند ، استفاده از  )2
 روز بعد از سقط سه ماهه اول يا دوم امكان پذير است . تزريق آمپول پس از اين فاصله زماني 5آن تا 

 روز ) منوط به دريافت پاسخ منفي تست بارداري از آزمايشگاه مي باشد .5(
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-مادران شيرده :  3

در صورت قاعده نشدن و تغذيه انحصاري شير مادر و انتخاب آمپول به عنوان روش پيشگيري از  )1
  هفته پس از زايمان آغاز گردد.6بارداري ، مصرف آمپول بايد 

در صورت قاعده شدن ، تزريق بايد در يكي از پنج روز اول قاعدگي انجام شود و تا يك هفته نيز از يك  )2
 روش كمكي ، مانند كاندوم استفاده شود .

به دنبال قطع يك روش : اگر فرد در پنج روز اول دوران قاعدگي مراجعه كند ، مي توان بالفاصله آمپول  )3
را تزريق كردويك هفته نيز در صورت رابطه جنسي از كاندوم استفاده كرد ، در غير اينصورت تا فرا 

 رسيدن دوره قاعدگي بعدي ( براي تزريق آمپول ) كاندوم در اختيار فرد قرار داده مي شود .

 
 :  DMPAچگونگي استفاده از 

 هفته زودتر و 2يك آمپول كه هر سه ماه يك بار تزريق مي شود . اگر مراجعه كننده در محدوده زماني  )1
يا دوهفته ديرتر از موعد مقرر مراجعه نمايد، مي توان ضمن تاكيد بر لزوم رعايت زمان تعيين شده ، 

 آمپول را تزريق كرد .

 قبل از تزريق بايد ويال را خوب وبه شدت تكان داد تا يك محلول يكنواخت به دست آيد . )2

 تزريق آمپول عضالني و عميق است و محل تزريق نبايد ماساژ داده شود . )3

 محل تزريق باالي عضله  بازويا باسن است . )4

 
نه هاي الزم :   آزمايشها و معاي

 اندازه گيري وثبت وزن در هرمراجعه  )1

اندازه گيري و ثبت فشار خون ( در پيگيريها به تغييرات فشار خون دقت شود . زيرا فشار خون كنترل  )2
شده از موارد منع مصرف نسبي است در پيگيري ها،فشارخون ساالنه اندازه گيري وبه تغييرات فشار 

 خون دقت شود .) 

 انجام پاپ اسمير ( براساس دستورالعمل كشوري )  )3

 كنترل ساالنه آزمايش چربي خون  )4

توجه : اگر انجام آزمايش و معاينه هاي ذكر شده دراولين مراجعه امكان پذير نباشد ، ميتوان اولين نوبت آمپول 
را تزريق كرد ودر مدت سه ماه بعدي اين اقدامات را انجام داد . 

:در صورتي كه خانه بهداشت ضميمه با شد وجود پزشك در واحد ارايه خدمت در زمان اولين 1توجه 
مراجعه،ويزيت پزشك همزمان با ارائه خدمت ضروري است.درصورت عدم وجود پزشك در واحد ارائه خدمت 
در زمان اولين مراجعه ، مي توان اولين تزريق را انجام دد و ويزيت پزشك بايد حداكثر تا سه ماه پس از اولين 

مراجعه انجام شود 
 

 
  درمركز بهداشتي درماني و توسط ماماي مركز انجام ميشود .4و3    توجه :  موارد 
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نها :   نحوه برخورد با آ هشدارها و 
بروز هر يك از عالئم زير نشان دهنده ضرورت مراجعه فوري به بيمارستان يا مراكز تخصصي است :  

 خونريزي شديد  )1

 سردرد شديد همراه با تاري ديد  )2

 زردي چشم و پوست  )3

 ميلي متر جيوه وبيشتراز آن100/160 فشارخون  )4

 موارد ارجاع غير فوري

 - طوالني شدن مدت خونريزي1

 تاخير قاعدگي ( فردي كه حين مصرف آمپول قاعدگي مرتب داشته است ) -2

 
 

موارد قابل توجه در پيگيري ها و مراجعات بعدي :  
  هفته براي تزريق بعدي و وجود قاعدگي ماهيانه در طول استفاده از اين 2در صورت تاخير بيش از 

 روش، بررسي بارداري و تذكر به استفاده از يك روش ديگر ( كاندوم ) تا قاعدگي بعدي ضروري است 

  هفته ،فرد جهت انجام آزمايش بارداري 2در صورت رخ ندادن قاعدگي به دليل آمپول و تاخير بيش از 
به مركز بهداشتي درماني ارجاع مي شودو تزريق بعدي پس از دريافت پاسخ منفي آزمايش بررسي 

 بارداري انجام خواهد شد .

  در موارد قطع قاعدگي ، اطمينان دادن به فرد در ارتباط با عادي بودن و بي خطر بودن اين مسئله ( قطع
خونريزي ماهيانه ) ضروري است . همچنين فرد بايد مطمئن شود كه قطع قاعدگي دليل وجود بارداري 
و يا ازبين رفتن توان بارداري نخواهدبود .در صورتي كه قطع قاعدگي براي فرد آزار دهنده باشد بايد 
نسبت به تغيير روش پيشگيري از بارداري اقدام كرد ميتوان در اختيار فرد كاندوم قرارداد يا به ماما 

 ارجاع داده شود.

  در صورت بروز لكه بيني يا خونريزي بين دوره هاي قاعدگي ، بايد متقاضي از عادي و شايع و بي
خطر بودن اين عارضه اطمينان يابد . اگر خونريزي ادامه يافت ، بايد به مركز بهداشتي درماني ارجاع 

 داده شود .

  خونريزي قاعدگي شديد يا طوالني ( مقدار يا مدت آن دو برابر معمول باشد ) نادر بوده ، اما مهم و
نيازمند ارجاع مي باشد .در اين موارد مي توان براي پيشگيري از كم خوني،به گيرنده خدمت خوردن 

روزانه يك قرص آهن در دوران خونريزي وخوردن غذاهاي آهن دار مانند گوشت و جگر پرندگان 
 وگوساله وحبوبات پيشنهاد كرد ( تهيه قرص خارج از واحد بهداشتي باشد)

  سابقه سردرد شديد ( ميگرن )  ، مانع از مصرف آمپول نيست اگر مصرف آمپول با شروع يا تشديد
سردرد ، تاري ديد ، ازبين رفتن موقت بينايي ، برق زدن چشم ، ديدن خطوط زيگزاكي و يا اختالل در 
تكلم و حركت همراه شود ، استفاده از يك روش غير هورموني توصيه مي شود . همچنين براي آغاز 

 درمان مناسب ارجاع به مركز بهداشتي درماني ضرورت دارد .
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  اگر مشكلي وجود نداشته باشد و فرد مايل به ادامه استفاده از اين روش مي باشد، به وي تذكر داده مي
روز امكان پذيراست) مراجعه 90±14شود كه پس از سه ماه براي تزريق نوبت بعدي ( تزريق در فاصله 

 باعث كاهش تراكم مواد معدني استخوان DMPAنمايد.در تداوم استفاده از آمپول بايد توجه داشت كه  
مي شود اگر استفاده از آمپول به فاصله دو تا سه سال پيش از يائسگي قطع شود،تراكم مواد معدني 

استخوان پس از اين فاصله دو تا سه ساله با افرادي كه از آمپول استفاده نكرده اند ،مشابه خواهد 
 ساله كه واجد شرايط استفاده از آن 18-45بود.بنابراين در ادامه استفاده از آمپول سه ماهه در زنان 

 هستند نبايد محدوديتي اعمال شود.

  در هر مراجعه براي تزريق بعدي بايد رضايت از روش ، شكايت ها ، هشدارها و عارضه ها مورد سوال
 و بررسي قرار گيرد .

 
 پيش از زايمان اول :  A DMPاستفاده از

 استفاده از آمپول  باعث تاخير در بازگشت باروري شود . براي همين بايد به افرادي كه فرزند نداشته  )1
و خواهان استفاده از اين روش هستند ، در مشاوره پيش از استفاده از اين روش بر اين مسئله تاكيد 

 بيشتري گردد. 

. 

 
 :  DMPAحاملگي همزمان با استفاده از 

اگر همزمان با استفاده از آمپول ، بارداري اتفاق افتد ، احتمال مرگ و مير نوزادي به علت كاهش وزن هنگام تولد 
وجود دارد . بنابراين بارداري هاي همزمان با استفاده از اين روش نياز به دقت بيشتر در مراقبتها و در صورت 

لزوم ارجاع دارد . 
 

برگشت باروري :  
ممكن است بازگشت باروري دراستفاده كنندگان ازآمپول پس از قطع استفاده از روش   با تاخير مواجه  )1

  ماه پس از آخرين تزريق طول مي كشد .8-9شود . اين تاخير بطور معمول حدود 

 تزريق آمپول ناباروري دائمي ايجاد نمي كند .  )2

اگر فرد نخواهد باردارشود و همچنين مايل به ادامه استفاده از آمپول نمي باشد ، با وجود تاخير در  )3
 پس از پايان مدت سه ماهه وجود دارد ،تا زمان تزريق DMPAبازگشت باروري كه با استفاده از 

 بعدي بايد از يك روش ديگر پيشگري از بارداري استفاده كند .
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U  آي- يو- دي
ح روش :   توضي

آي يودي يك وسيله كوچك حاوي مس است كه در داخل رحم گذاشته مي شود و تا ده سال از بارداري 
پيشگيري مي كند. ارائه اين روش توسط ماما و پزشك و يا كاركنان بهداشتي آموزش ديده انجام مي شود . 

 
نيسم عمل :   مكا

-ايجاد التهاب در حفره رحم و صدمه به اسپرم  1
-اختالل در حركات لوله هاي رحمي و جلوگيري از انتقال اسپرم و رسيدن آن به تخمك  2
-تغيير در ترشحات دهانه رحم  3
 

ثر :   ميزان ا
% مي باشد . 8/99ميزان اثر  آي يو دي در حدود 

 
يا :    مزا
 ميزان اثر باال . •

 . IUDقابليت برگشت باروري بالفاصله پس از خروج  •

  سال ) .10طوالني اثر بودن پيشگيري از بارداري در اين روش (  •

  نياز نداشتن به يادآوري روزانه.  •

 تاثير نداشتن بر شيردهي. •

 نداشتن آثار و عوارض هورموني . •

 قابل استفاده در اوائل دوران يائسگي. •

 تداخل نداشتن با تماس جنسي.  •

 تداخل نداشتن با مصرف داروها . •

 احتمال كاهش شيوع سرطان آندومتر ودهانه رحم •

معايب :  
 . كار گذاري و خروج بايدتوسط فرد دوره ديده  انجام شود 

 . خروج خودبخودي 

  .عدم پيشگيري از انتقال بيماريهاي منتقله از راه تماس جنسي 

  .لزوم معاينه دوره اي 
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نها :   نحوه برخورد با آ عوارض شايع و 
 ماه پس از 2-3  : به فرد آگاهي داده مي شود كه اين مشكل در افزايش خونريزي ودرد هنگام قاعدگي )1

  رفع خواهد شد . در صورت نياز به مركز بهداشتي درماني ارجاع داده مي شود .IUDگذاشتن 

 ماه برطرف خواهد 2-3 : به فرد آگاهي الزم داده شود كه اين مشكل در خونريزي نامنظم و لكه بيني )2
شد . اگر مشكل پس از اين مدت بهبود نيافت و ادامه داشت ، به مركز بهداشتي درماني ارجاع داده مي 

 شود .

 : در صورت افزايش ترشح از رحم به مركز بهداشتي درماني ارجاع داده مي افزايش ترشحات رحمي )3
 شود.

نها :   نحوه برخورد با آ عوارض غير شايع و 
 روز اول كارگذاري، بيماري التهابي لگن ممكن است مشاهده شود . در صورت بروز اين مشكل به مركز 20در 

بهداشتي درماني ارجاع داده مي شود . 
موارد منع مصرف مطلق :  

   .شك يا اطمينان به حاملگي 

 . نقص سيستم ايمني 

  .اختالالت انعقادي 

 (بر اساس معاينه ماما)رحم با شكل غير طبيعي 

 بيماري حساسيت به مس 

 (بر اساس معاينه ماما)فيبرومي كه اندازه وشكل حفره رحم را تغيير داده باشد 

 خونريزي شديد قاعدگي (دفع لخته)يا كم خوني شديد 

 حداقل يك سال بعد از بارداري خارج رحمي و بچه خوره 

 سابقه عفونت لگني با بستري در بيمارستان 

 اختالت انعقادي 

 خونريزي رحمي بدون علت مشخص 

 (با تشخيص مامايا پزشك) شك يا قطعيت وجود بدخيمي رحم يا دهانه رحم 

ع  مصرف نسبي :  موارد من
 سابقه عفونت لگني بدون بستري در بيمارستان 

 چند همسري و يا داشتن شركاي جنسي متعدد 

  ماه گذشته3عفونت رحمي پس از زايمان و يا سقط عفوني در  

  نداشتن سابقه زايمان 

 سابقه و ابتالبه درد زمان قاعدگي 

  .سابقه و ابتال به   قاعدگي با خونريزي زياد 

در افراد ديابتي نيازمند بررسي خاصي نيست. IUDتوجه:استفاده از 
 

 در موارد منع مصرف نسبي به مركز بهداشتي درماني ارجاع غير فوري داده ميشود     
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  :  IUDزمان شروع استفاده از 
 IUD  : با توجه به اطمينان از باردار نبودن در اين زمان و به علت راحت بودن كار گذاري در زمان قاعدگي-1

 با خونريزي و درد IUD روز اول خونريزي قاعدگي گذاشته مي شود .(خونريزي و درد ناشي از گذاشتن 5در 
ناشي از قاعدگي پوشيده خواهد شد .)  

 هفته پس از زايمان طبيعي يا IUD، 6: كوتاهترين زمان براي استفاده از - پس از زايمان (طبيعي و سزارين ) 2
 نمي باشد و اثري بر شيردهي ندارد . IUDسزارين است . در ضمن شيردهي مانع  گذاشتن 

 5 هفته و به شرط عفوني نبودن آن ،مي توان در 12 : پس از سقط يا كورتاژ كمتر از -پس از سقط يا كورتاژ3
 هفته و پس از بررسي ها و 6 هفته ،بايد پس از 12 را گذاشت . در موارد سقط باالي IUDروز اول پس از سقط 

 نمود . IUDپيگيري ها ي الزم كه در مركز بهداشتي درماني انجام مي شود ، اقدام به استفاده از 
 هفته و با به همراه 6: در اين مورد مي توان پس از -در مادران شيردهي كه قاعدگي آنها بر نگشته است 4

 كرد . IUDداشتن آزمايش بارداري منفي و اطمينان از عدم بارداري در مراكز بهداشتي درماني اقدام به گذاشتن 
 

نهايي و گذاشتن  نجام مي شود .IUDكليه موارد مشاوره    در مركز بهداشتي درماني و توسط ماماي مركز ا
 
 
 

پي گيري :  
مراجعه هاي پي گيري به دو دسته بوده و بهورز بايد فرد را به مركز بهداشتي درماني ارجاع دهد : 

   - مراجعه هايي كه به منظور كنترل انجام مي شود ، يك ماه پس از گذاشتن آي يو دي انجام مي شود و سپس 
هر شش ماه يكبار در زماني غير از قاعدگي براي بررسي نخ آي يو دي و ساير اقدامات الزم صورت مي گيرد . 
    - مراجعه پس از پايان مدت اثربخشي آي يودي : براي خروج آي يودي و در صورت نياز گذاشتن آي يو دي 

جديد . 
 

 : در صورت تاخير قاعدگي ، جهت تعيين وضعيت بارداري به مركز بهداشتي درماني ارجاع داده مي  هشدار
شود. 

 
در صورت عالئمي مانند:درد پايين شكم،ترشحات چركي وبدبو ،تب ولرز،استفراغ در فرد استفاده از آي يو دي 

الزمستًفرد به مركز بهداشتي درماني ارجاع فوري شود. 
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 IUDخروج 
 را زودتر از پايان مدت اثر آن خارج نمايد وتمايلي به بارداري نداشته باشد ،بايد در زمان IUDاگر فرد بخواهد 

بالفاصله از يك روش IUDبه مركز بهداشتي درماني ارجاع شود وپس از خروج IUDقاعدگي براي خارج نمودن 
در زماني غير از دوران قاعدگي خارج شود ،احتمال بارداري وجود دارد IUDديگر پيشگيري استفاده كند. اگر 

استفاده از روش هاي IUD ساعت گذشته پس از خروج 120ودر صورت تماس جنسي محافظت نشده در عرض 
اورژانس پيشگيري از بارداري ضرورت دارد. لذا توصيه ميشود بعد از خروج آيودي در دوران غير قاعدگي  تا 

قاعدگي بعدي كاندوم در اختيار فرد گذاشته شود. 
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U  ( توبكتومي ) بستن لوله هاي رحمي
 

ح روش :   توضي
بستن لوله هاي رحمي خانم ها يك عمل جراحي ساده وكم خطر است در اين عمل لوله هاي رحمي فرد در طي 

عمل بيهوشي عمومي ( يا بي حسي موضعي ) بسته مي شود . اين عمل توسط متخصص زنان بصورت سرپايي 
( و يا بستري با يك روز اقامت ) در بيمارستان انجام مي شود . 

 
نحوه عمل : 

با بسته شدن لوله هاي رحمي ( فاصله بين رحم و تخمدان ها ) از رسيدن اسپرم و تخمك به يكديگر و تشكيل 
سلول تخم جلوگيري به عمل مي آيد . 

 
ثر :   ميزان ا

درصد است. 99اثر بخشي روش بيش از 
 

يا :   مزا
o  .دايمي بودن 

o .ميزان اثر باال 

o  .به يادآوري و مراجعه مكرر نياز ندارد 

o . براي سالمتي فرد در دراز مدت عارضه ندارد 

o . بر روابط جنسي تاثير ندارد 

o . كاهش ابتال به سرطان تخمدان 

 
معايب :  
o  نياز به عمل جراحي 

o پرهزينه بودن و دشوار بودن عمل جراحي برگشت باروري 
  

نها :   نحوه برخورد با آ عوارض غير شايع و 
-احتمال تغيير ميزان خونريزي قاعدگي (كم يا زياد ) 1
-بستن لوله هاي رحمي مانند ساير اعمال جراحي مي تواند خطر هاي بيهوشي را ( به ميزان بسيار كم ) به 2

همراه داشته باشد . 
 
 
 

در صورت بروز هر كدام از عوارض باال ، فرد به مركز بهداشتي درماني ارجاع داده مي شود . 
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نكات مهم :  
-بايستي قبل از عمل بستن لوله هاي رحمي ضمن مشاوره دقيق به زن و شوهر در مورد هزينه زياد و 
دشوار بودن عمل برگشت باروري و احتمال ضعيف موفق بودن اين عمل برگشت باروري مشاوره دقيق انجام 

داد . 
-اين روش براي زوجيني كه خانواده خود را از نظر تعداد كامل كرده اند و از زندگي با ثباتي 

برخوردارند .مناسب است قبل از عمل بايد رضايت فرد متقاضي و همسر وي كسب شود . 
-الزم است با توجه به فاكتورهاي سن ، تعداد و سن فرزندان متقاضي، ضمن انجام مشاوره به فرد در 

اتخاذ تصميم مناسب كمك شود . 
 

نجام عمل   :  TLزمان ا
-در صورت اطمينان از باردار نبودن فرد بستن لوله هاي رحمي در هر زماني از سيكل وي امكان پذير است .   1

( دوهفته اول عادت ماهيانه زمان مناسب تري است )  
-پس از زايمان طبيعي  2
-هنگام سزارين (بستن لوله هاي رحمي به راحتي امكان پذير است .)  3
 
 
 
 
 
 
 

ني ارجاع داده مي شود :   نجام موارد زير به مركز بهداشتي درما جهت ا
o  ( مطابق دستورالعمل كشوري ) پاپ اسمير 

o (بجز موارد بارداري)معاينه لگني 

o  (در موارد غير همزمان با سقط وبارداري) انجام آزمايش بارداري 

 
تذكر ها :  

o  ساعت قبل از عمل 8نخوردن مايعات و مواد غذايي حداقل  

o ساعت قبل از عمل ( مگر به تجويز پزشك ) 24مصرف نكردن دارو از  

o  حمام كردن شب قبل از عمل 

o  استفاده از لباس تميز و راحت 

o  نداشتن لوازم زينتي و الك ناخن 

o  ( در صورت امكان ) داشتن همراه براي برگشت به منزل 

   توجه :  
ني از سقط عفوني پس  نيز در فاصله زما نجام عمل لوله بستن 7-42 و   روز پس از زايمان ، زمان مناسبي براي ا

نيست. 
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تذكرهاي بعد از عمل لوله بستن :  

-مراقبت هاي بعد از عمل :  1
o  حمام كردن روزانه 

o  ( در موارد احساس درد ) استفاده از مسكن 

o  تميز و خشك نگهداشتن محل بخيه 

o  نداشتن نزديكي حداقل تا يك هفته ( اگر درد پس از يك هفته ادامه يابد ، الزم است كه تا زمان رفع درد
 از نزديكي خودداري گردد .) 

o  بهتر است تايكهفته از برداشتن اجسام و اشياي سنگين خودداري شود 

 : -عدم نياز به استفاده ازروش كمكي مانند كاندوم2
پس از عمل نيازي به استفاده از يك روش ديگر وجود ندارد . 

 
 :  هشدارها و نحوه برخورد با آنها

  درجه .38تب باالتر از  

  درد و تورم محل بخيه و خروج چرك و خون از آن تا يك هفته وقرمزي محل عملي كه بدتر شود يا
 ازبين نرود.

 .درد شكمي كه بدتر شده يا از بين نرود 

  از حال رفتن و يا گيجي شديد در چهار هفته اول و به ويژه در هفته اول پس از عمل 
 
 

 
 

حاملگي در افرادي كه لوله هاي خود را بسته اند :  
حاملگي در اين افراد بسيار كم بوده ولي در صورت تاخير عادت ماهيانه ، تهوع ، حساس شدن پستانها ، درد و 

حساسيت زير شكم و خونريزي از رحم بايد بررسي انجام شود . 
 ، محتمل وممكن خواهد بود . بايد توجه داشت كه چون نيمي از اين موارد موبوط به حاملگي TLحاملگي بعد از 

خارج از رحم مي باشد ، در هر مورد شك به حاملگي بايد خارج  رحمي بودن آن بررسي شود . 
 
 
 
 
 
 

 در صورت بروز هر كدام از موارد فوق ، فرد به مركز بهداشتي درماني ارجاع داده مي شود .

 

 هر مورد شك به حاملگي بايد به مركز بهداشتي درماني ارجاع داده شود .
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سن مناسب براي بستن لوله هاي رحمي :  
 سال هستند، مناسب است . در مورد 35اين عمل براي خانمهايي كه تعداد فرزندان آنها كامل مي باشد وباالي 

 سال مي باشد، با در نظر گرفتن احتمال ازدواج مجدد و ... بهتر است مشاوره دقيق 30كسانيكه سن آنها زير 
انجام شده و عمل بادر نظر گرقتن كليه موارد و احتياطات الزم انجام شود . 
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U  : بستن لوله هاي اسپرم بر
ح روش :   توضي

وازكتومي يك روش دايمي پيشگيري از بارداري براي آقايان است . اين روش با يك عمل جراحي سرپايي و بي 
 دقيقه انجام مي گيرد . در اين عمل لوله هاي اسپرم بر از طريق 20 در مدت كوتاهتر از "حسي موضعي و معموال

يك سوراخ كوچك بر روي كيسه بيضه ها بسته  مي شوند . 
 

نيسم عمل :   مكا
بسته شدن لوله هاي اسپرم براز ورود اسپرم به مايع مني جلوگيري مي كند . در اين حالت مايع مني فرد بدون 

 اسپرم بوده و لقاح صورت نخواهد گرفت .
 

ميزان تاثير :  
يكي از اثر بخش ترين روشهاي پيشگيري از بارداري است . با پيگيري هاي بعد از عمل و انجام دو نوبت 

آزمايش آناليز اسپرم پس از عمل جراحي كه نبودن اسپرم در مايع مني را تاييد كند ، ميزان موفقيت نزديك به 
% است . 100

 
يا :   مزا
 . ميزان اثر باال 

 نياز نداشتن به بيهوشي 

 . دايمي بودن 

  .عدم تداخل با فعاليت جنسي 

 . عدم نياز به يادآوري و مراجعه هاي مكرر 

  نداشتن اثر منفي بر قدرت مردانگي ، ميل جنسي و صفت هاي ثانويه مردانه ، ( ريش ، سبيل ، صداي
 مردانه ) .

 . عارضه نداشتن براي سالمتي استفاده كننده از روش در دراز مدت 

 . تاثير نداشتن بر حجم و ظاهر مايع مني و كيفيت تماس جنسي 

  افزايش لذت جنسي به دليل از  بين رفتن نگراني حاملگي ناخواسته 

  ، اثر بخشي بيشتر ، نياز كمتر به مراقبتهاي قبل و پس از عمل ، احتمال بيشتر در موفقيت عمل بازگشت
زمان كوتاهتر عمل جراحي ، امكان كسب اطمينان از موفقيت عمل و عارضه هاي كمتر در مقايسه با 

 بستن لوله هاي رحمي. 
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نها :  عوارض شايع و چگونگي برخورد با آ
 . باشد دراز مدت قابل توجه و عمومي نداشته و عارضه هاي احتمالي محدود به محل عمل مي عارضه وازكتومي

 از حداكثر يك هفته برطرف بعد " شامل درد ، سوزش و كبودي مختصر ناحيه عمل بوده كه عموما هااين عارضه
 مي شوند .

 
 

نها :  عوارض نحوه برخورد با آ  غير شايع و 
-هماتوم  1
 ناحيه عمل  پوست-عفونت 2
 مزمن بيضه ها  د-در 3
 
 

   
 
 

سن مناسب براي انجام وازكتومي: 
انجام وازكتومي در افراد جوان توصيه نمي شود. 

 
ع استفاده مطلق :  موارد  من

 بايد با    وازكتومي وازكتومي وجود ندارد ، اما در برخي شرايط م داشت هيچگونه منع مطلقي در انجاتوجه بايد
 يك مركز مجهز انجام گيرد . به " ارجاع " ويا " تاخير " ، " احتياط "
 

نه هاي الزم :  آزمايش  و معاي
 ، سابقه حال از انجام وازكتومي نياز به درخواست هيچگونه آزمايش نمي باشد . در گرفتن شرح قبل "معموال

 شود .  مي انجامتناسليپزشكي متقاضي بررسي شده و معاينه فيزيكي عمومي با توجه به دستگاه 
 

 هاي پس از عمل :  دستور
o يك روز  مدت به استراحت 
o عمل به مدت دو روز  محل نزدن به آب 
o روز  4 تا جنسي تماس نداشتن 
o و يا بيضه بندتنگ شورت پوشيدن  

o   انجام ندادن كار سنگين تا يك هفته
 

ارائه )  مراكز ( مركز به صورت بروز هر يك از عارضه هاي غير شايع ياد شده ، متقاضي بايد در
 خدمت وازكتومي مراجعه كند .
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نها :  هشدارها  و چگونگي برخورد با آ
 درماني يا بهداشتي مركز به " كه فرد وازكتومي شده در صورت مواجهه با آنها ، بايد فوراهستند مواردي

 مراجعه كند :  ،زي كه در آنجا وازكتومي انجام مي شودكمرا
 هفته ، بخصوص در هفته اول  4 درجه تا 38 بيش از تب )1
 عمل كه به مسكن معمولي پاسخ نمي دهد  ناحيه شديد درد )2
 از ناحيه عمل  چرك خون و خروج )3
 كيسه بيضه  حد بيش از تورم )4

 
  قابل توجه در پيگيري ها و مراجعه هاي بعدي :موارد

بهتر است يك هفته پس از عمل براي معاينه محل عمل به پزشك مربوطه مراجعه شود . فرد وازكتومي شده بايد 
سه ماه بعد از عمل از نظر وجود اسپرم در مايع مني آزمايش شود . الزم است در اين مدت و تا اخذ نتيجه 

آزمايش ، يك روش مطمئن جلوگيري از بارداري ( مانند كاندوم) به وي داده شود . پيگيري و انجام آزمايش 
 ماه پس از عمل ) خواهد بود . 4بعدي با فاصله زماني يك ماه از آزمايش اول ( 

 
ناپذيري وازكتومي :   برگشت 

وازكتومي يك روش دائمي است و در مورد كساني اين عمل انجام مي شود كه خواهان فرزند ديگري نيستند . در 
موارد نادري ممكن است متقاضي خواهان عمل بازگشت وازكتومي باشد ، كه در اين مورد بايد در خصوص 

 كم بازگشت باروري با متقاضي بخوبي مشاوره شود . "احتمال نسبتا
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U  : ندوم كا
 

كاندوم يك وسيله پيشگري از بارداري پوششي است  كه عالوه بر پيشگيري از بارداري از انتقال بيماريهاي قابل 
انتقال از طريق تماس جنسي مانند ايدز وهپاتيت  نيز پيشگيري مي كند . اين وسيله در اندازه ، طرح و رنگهاي 

مختلف در دسترس بوده و توسط بهورز در خانه بهداشت به متقاضي داده مي شود . 
 

نحوه عمل :  
جلوگيري از ريختن مايع مني به داخل واژن و ممانعت از رسيدن اسپرم به تخمك  

 
ثر :   ميزان ا

% مي باشد . 97اثر بخشي كاندوم با استفاده صحيح ، حدود 
 

يا :   مزا
o  .جلوگيري از انتقال بيماريهاي منتقله از راه تماس جنسي 

o . كاهش خطر بروز سرطان دهانه رحم 

o  .قابل استفاده در هر دوره سني 

o  .كمك به جلوگيري از انزال زودرس 

o . آساني استفاده و نداشتن عوارض موضعي و عمومي 

o . نداشتن آثار هورموني 

o . قابل استفاده بالفاصله پس از زايمان 

o . نداشتن اثر بر شير دهي 

معايب :  
 ايجاد حساسيت به كاندوم ( در بعضي از افراد ).  •

 كاهش لذت ميل جنسي به دليل كاهش حس لمس . •

 لزوم استفاده پس از نعوظ . •

 احتمال خارج شدن يا پاره شدن آن.  •

 
ندوم :   موارد منع مصرف كا

o  حساسيت به ماده درون آن و بروز خارش يا لكه هاي پوستي در هركدام از زوجين به دنبال استفاده از
 كاندوم .
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ندوم :   نكته هاي قابل توجه در مصرف كا
 در هر بار نزديكي بايد از يك كاندوم جديد استفاده شود . )1

 كاندوم بايد پيش از مصرف مشاهده و از سالم بودن آن اطمينان حاصل شود . )2

 كاندوم بايد در حالت نعوظ و قبل از انجام نزديكي به روي آلت كشيده شود . )3

الزم است بالفاصله پس از انزال براي خروج كاندوم اقدام شود . براي اين كار ، در حاليكه هنوز نعوظ  )4
 وجود دارد ، با گرفتن حلقه بااليي كاندوم خارج مي شود .

از استفاده از مواد نرم كننده خارجي ( وازلين ، روغن هاي نباتي و گياهي ، ...) كه احتمال آسيب  )5
رساندن به كاندوم را افزايش مي دهد ، خودداري شود .(در صورت لزوم استفاده همسر فرد از پمادها و 

 كرم هاي طبي ، بايد مصرف آنها به پس از تماس جنسي موكول گردد.)

 در حين استفاده بايد مواظب بود كه كاندوم با ناخن ، انگشت ، يا انگشتر سوراخ يا پاره نشود . )6

 بايد توجه كرد كه كاندوم پس از انزال در داخل واژن باقي نماند . )7

نبايد از كاندومهاي شكننده ، تاريخ گذشته ، تغيير شكل و رنگ داده و يا كاندومي كه بسته بندي داخلي  )8
 آن آسيب ديده است ، استفاده كرد .

 
موارد قابل توجه در پيگيري ها و مراجعه هاي بعدي : 

در پيگيري استفاده كنندگان كاندوم بايد موارد ذيل به آنان تاكيد شود :  
 هفته پس از دريافت كاندوم و حتماً پيش از تمام شدن كاندوم ، براي دريافت بسته بعدي  مراجعه شود . 4-3 )1
) در هرمراجعه براي دريافت كاندوم بايد از رضايت از روش ، شكايتها،حساسيت احتمالي و چگونگي استفاده 2

از كاندوم با دقت بررسي شود . 
) آگاهي فرد از روش اورژانس پيشگيري از بارداري بررسي شده و در صورت نياز به فرد آموزش داده شود . 3
) بايد داشتن قرصهاي روش اورژانس از فرد سوال شده و در صورت نياز قرص هاي الزم در اختيار وي قرار 4

گيرد (مطابق دستورالعمل مربوطه )  
ندوم :   نگهداري كا چگونگي 

كاندوم بايد دور از آفتاب ، گرما ، رطوبت ، نور المپ فلوئورسانس و اشعه ماوراي بنفش بوده و در جاي خنك و 
خشك نگهداري شود . 
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