اإلجهاض باستخدام حبوب بامليسوبروستول

دليل لجميع الحوامل الاليت يبحنث عن طرق للتحكم باإلجهاض الذايت
تم تطوير هذا الدليل القائم عىل األدلة من قبل
التحالف الدويل لصحة املرأة ( )IWHCوتم تزويده
بأحدث توجيهات منظمة الصحة العاملية ()WHO
واالتحاد الدويل ألمراض النساء والتوليد ( . )FIGO
يوضح هذا الدليل كيف ميكن للحوامل إنهاء حملهم
ببامليسوبروستول ،ألن للجميع الحق يف الحصول عىل
الرعاية الصحية التي تتضمن حق اإلجهاض مأمون.

()SMA

قبل بدء اإلجهاض الذايت SMA

يجب عىل النساء الحوامل اللوايت يستخدمن وسيلة منع حمل داخل الرحم ( )IUDأن يتدبروا إخراجها أو أن يخرجوها بأنفسهم
قبل استخدام ببامليسوبروستول.

املواد والدعم

 121.قرص برتكيز  200ميكروجرام من ببامليسوبروستول
2.مضادات التهاب ال ستريويدية (  )NSAIDمثل مسكنات اآليبوبروفني ألخذها قبل وأثناء العملية
3.الفوط الصحية
4.املاء.
5.أفادت بعض الحوامل أنه من النافع أن يرافقهم شخص ما أثناء عملية اإلجهاض الذايت ،خاص ًة أثناء عمليات
اإلجهاض بعد الحمل املكتمل لـ  12أسبو ًعا

دليل للحوامل ممن اقرتبن من الـ 12أسبو ًعا
ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗﻌﺎﻲﻧ ﻣن ﻧزﯾف أﻏزر ﻣن اﻟدورة اﻟﺷﮭرﯾﺔ .ھذا أﻣر طﺑﯾﻌﻲ ﺟﮭزي ﺑﻌﺿً ﺎ ﻣن اﻟﻔوط اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺳﻣﯾﻛﺔ ﻻﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﻧزﯾف.
ﻗد ﺗﺑدأ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧزﯾف وﺗﻘﻠﺻﺎت اﻟرﺣم ﺳرﯾ ًﻌﺎ ﻓﻘط ﻲﻓ ﺧﻼل 30دﻗﯾﻘﺔ ﺑﻌد ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺧطوة اﻷوﻰﻟ أو ﻗد ﯾﺳﺗﻐرق ﺣدوث ذﻟك وﻗﺗ ًﺎ أطول ﯾُﻣﻛﻧك ﺗﻧﺎول ﻣﺿﺎدات اﻻﻟﺗﮭﺎب اﻟﻼﺳﺗﯾرودﯾﺔ ،ﻣﺛل
اﻷﯾﺑوﺑروﻓﯾن ،ﻗﺑل وأﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ إذا ﻟم ﺗﺑدأ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧزﯾف واﻟﺗﻘﻠﺻﺎت ﻲﻓ ﻏﺿون ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ،ﻓﺎﻧﺗﻘﻲﻠ إﻰﻟ اﻟﺧطوة .2
اﻟﻧزﯾف ﺑﻣﻔرده ﻻ ﯾﻌﻲﻧ ﺗﻣﺎم اﻹﺟﮭﺎض ،وﻟﻛن ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣواﻣل ﻣﻌرﻓﺔ إذا ﻣﺎ ﻧﺟﺣت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺟﮭﺎض وذﻟك ﻋﻧد  :اﺧﺗﻔﺎء ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺣﻣل )اﻟﻐﺛﯾﺎن ،اﻟﺛدي اﻟﺣﺳﺎس أو اﻟﻣﺗورم ،اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻰﻟ
اﻟﺗﺑول ،إﻟﺦ( و  /أو ﻋﻧد رؤﯾﺔ ﺧروج اﻟﺟﻧﯾن ﻟﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﺄﻛﯾد ،ﯾﻣﻛن إﺟراء اﺧﺗﺑﺎر ﻟﻠﺣﻣل ﺑﻌد أﺳﺑوﻋﯾن ﻣن اﻹﺟﮭﺎض
الخطوة 1

ضعي أربعة أقراص برتكيز  200ميكروغرام (بإجاميل
 800ميكروغرام) تحت اللسان أو يف منطقة الخد.
ضعي األقراص يف الفم ملدة  30دقيقة حتى تذوب.
بعد مرور  30دقيقة ابتلعي املتبقي من األقراص بالفم
ببعض املاء .انتظري ثالث ساعات قبل تناول جرعة
أخرى.

اﻟﺧطوة 2

ضعي أربعة أقراص برتكيز  200ميكروغرام (بإجاميل
 800ميكروغرام) تحت اللسان أو يف منطقة الخد.
ضعي األقراص يف الفم ملدة  30دقيقة حتى تذوب.
بعد مرور  30دقيقة ،ابتلعي املتبقي من األقراص
بالفم ببعض املاء .انتظري ثالث ساعات قبل تناول
جرعة أخرى.

اﻟﺧطوة 3

إذا مل ينتهي الحمل بعد ثالث ساعات من استخدام
املجموعة الثانية من الحبوب ،خذي أربعة أقراص
برتكيز  200ميكروغرام أخرى من ببامليسوبروستول
كام هو موضح أعاله.

ﺗﻧﺗﮭﻲ ﻣﻌظم ﺣﺎﻻت اﻟﺣﻣل ﺣﻰﺗ 12أﺳﺑو ًﻋﺎ ﻲﻓ ﻏﺿون ﺳﺎﻋﺎت ﻣن ﺗﻧﺎول ﺟرﻋﺔ اﻟﻣﯾﺳوﺑروﺳﺗول .اﻛﺗﻣﻠت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺟﮭﺎض ﻷﻛﺛر ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻟﺣواﻣل ﺧﻼل اﻟـ  24ﺳﺎﻋﺔ اﻷوﻰﻟ ﯾﻣﻛن ﺗﻛرار
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑرﻣﺗﮭﺎ ﻣﺟددًا إذا ﻟم ﺗﻧﺟﺢ ﻲﻓ اﻟﻣرة اﻷوﻰﻟ

دليل للحوامل ممن اقرتبن من الـ 24-13أسبو ًعا
اﻟﺧطوة 1

ضعي اثنان فقط من األقراص برتكيز  200ميكروغرام (بإجاميل  400ميكروغرام)
تحت اللسان أو يف منطقة الخد .ضعي األقراص يف الفم ملدة  30دقيقة حتى تذوب.
بعد مرور  30دقيقة ،ابتلعي املتبقي من األقراص بالفم ببعض املاء .انتظري ثالث
ساعات قبل تناول جرعة أخرى.

دﻻﺋل ﻋﻰﻠ وﺟود ﻣﺷﺎﻛل

•نزيف شديد للغاية (امتالء أكرث من فوطتني صحيتني كبريتني كل ساعة وحدوث ذلك
ألكرث من ساعتني بالتعاقب)؛
•نزيف مستمر أليام مع دوار أو دوار مع صداع؛
•ظهور نزيف شديد جدًا بعد أسبوعني أو أكرث من استخدام بامليسوبروستول ؛
• قشعريرة وحمى بعد مرور أكرث من  24ساعة عىل آخر جرعة من بامليسوبروستول
— قد تكون هذه أعراض عدوى؛
•أمل قوي يف البطن بعد مرور أكرث من  24ساعة من آخر جرعة من ببامليسوبروستول.

ﺗﻛرار اﻟﺟرﻋﺎت

ضعي قرصني إضافيني برتكيز  200ميكروغرام (إجاميل  400ميكروغرام) تحت اللسان
أو يف منطقة الخد كل ثالث ساعات حتى يخرج الجنني واملشيمة .ميكن تناول جرعة
واحدة إضافية (قرصان  200ميكروغرام) إذا مل تخرج املشيمة يف غضون  30دقيقة
بعد الجنني.

مهم

ال يستطيع مقدمو الخدمات الطبية التفريق بني اإلجهاض بسبب ببامليسوبروستول
واإلجهاض الطبيعي .ال ميكن تتبع وجود ببامليسوبروستول يف عينات الدم .قد يكذب
عليك موظفو املستشفى بشأن هذا األمر ،وقد يبلغون السلطات القانونية عن
اإلجهاض ،مبا يف ذلك حاالت اإلجهاض الطبيعية بدون مسبب .ال يزال اإلجهاض الذايت
جرمية يف العديد من البلدان ،لذا كوين حذرة حيال أقوالك!

تكرم ك ًُل سوشيرتا دالفي الطبيبة لدى رشاكة آسيا لإلجهاض املأمون ،لورا فراي من مشاريع جاينيويت الصحية ،وليندا
براين الطبيبة لدى مرشوع إتاحة خدمات الصحة اإلنجابية مبراجعة وتحرير هذا الدليل.

