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  بنا م خدا

  
  دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و

  درمانی استان زنجان
  

  

  

  .بیائید با تنظیم خانواده فردایی بهتر براي فرزندانمان تأمین کنیم
  
  
  

 پیشگیري اورژانس از بارداري
  

Emergency Contraception  
  

  با قرصهاي لوونورژسترول
  
  
  

  
  
  
  

  دانشگاه علوم پزشکی زنجان
  مرکز بهداشت شهرستان خدابنده

  واحد بهداشت خانواده
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 روش پیشگیري اورژانس از بارداري
  

روشی است که خانمها با استفاده از آن می توانند در صورت استفاده نکردن از روشهاي مطمئن پیشگیري از بارداري ویا هر یـک از مـوارد ذیـل کـه احتمـال                                  
  :،از بارداري پیشگیري کنند) ساعت72( بارداري ناخواسته پس از تماس جنسی وجود داشته باشد تاسه روز 

   پیشگیري  از بارداري استفاده نکردن از وسایل-1
  تجاوز جنسی-2
  :وجود شرایط نشان دهنده استفاده نادرست یا شکست کنتراسپتیو مانند-3
  پارگی کاندوم و یا خارج شدن کاندوم*
  فراموشی قرص ترکیبی براي بیش از دونوبت* 
  فراموشی قرص شیر دهی به مدت بیش از سه ساعت *
  ي سه ماههتأخیر بیش از دوهفته در تزریق آمپول ها*
   روز  در تزریق آمپول هاي ترکیبی3تأخیر بیش از *
  استفاده نادرست از روش طبیعی*
  در زمانی بجز دوران قاعدگیIUDخروج *
  

  زمان شروع وچگونگی استفاده از روش
  

  :ه جلوگیري نمائید ساعت از تماس جنسی مشکوك نگذشته باشد ،شما می توانید باکاربرد روش زیر از بارداري ناخواست72اگر بیش از 
   ساعت بعد12،یک عدد در اولین فرصت  ویک عدد ) LNG(قرص لوونورژسترول *
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  مکانیسم عمل
  مهارتخمک گذاري.1
  تأخیر در تخمک گذاري.2
  اختالل در آندومتر.3
  اختالل در نفوذ اسپرم.4
  اختالل در حرکت لوله ها.5
  اختالل در لقاح.6

  .وعه اي از این مکانیسمها سبب کاهش قدرت نفوذ اسپرم وکمتر شدن  احتمال لقاح می شوندشایان ذکر است که در اغلب موارد مجم
  

  میزان اثر بخشی 
  . در صد می باشد99اثر بخشی روش با قرصهاي لوونورژسترول *
مـی  % 3اده  از قرصـهاي ترکیبـی حـدود    در حالیکه با استف  % 1میزان حاملگی  با استفاده از این روش  در صورت استفاده از قرصهاي لوونورژسترول حدود                 * 

  .باشد
  .اثر بخشی این روش با فاصله زمانی تماس جنسی تا آغاز استفاده از روش ارتباط قابل توجهی دارد*
  .هرقدر فاصله زمان تماس جنسی تاآغاز استفاده از روش  کوتاهتر باشد، اثر بخشی آن بیشتر است*
  .که اثر بخشی روش را کاهش و احتمال حاملگی را افزایش می دهد )Multiple Exposure(تماس هاي جنسی متعدد و بدون محافظت * 

  
  موارد منع مصرف

  )به دلیل بی اثر بودن ونه خطر براي جنین(بارداري*                                                                                      پورفیري حاد فعال*
  خونریزیهاي غیرطبیعی وتشخیص داده نشده دستگاه تناسلی*                                                                          شدید کبديبیماري فعال و*
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  عوارض
  تهوع واستفراغ حین مصرف*
  اختالل قاعدگی*
  سردرد و سرگیجه*
  

 ساعت پس از استفاده از روش ، باید دوباره قرصها خـورده  2رف نشود ودر صورت استفراغ تا براي پیشگیري از تهوع واستفراغ بهتر است قرصها باشکم خالی مص          -
 .شود

  : ساعت بعداز هر نوبت مصرف از یک داروي ضد تهوع مانند4-6بهتر است نیم ساعت قبل از مصرف قرصها  ودر صورت نیاز -
  )وچک  قاشق غذاخوري ک2-4( میلی گرم 25-50قرص یا شربت دیفن هیدرامین -1
  . بار در روزاستفاده نمود3-4 میلی گرم25-50 قرص دیمین هیدرینات-2

  نکات قابل توجه
  .به دلیل مداوم نبودن مصرف آن در مقایسه  با سایر روشهاي مطمئن  فقط باید در موارد مشخص از آن استفاده کرد*

  .شدحداکثر دفعات مجاز استفاده از این روش  در هر سیکل قاعدگی یکبار می با*
اگـر  . این روش می تواند باعث تأخیر در زمان قاعدگی بعدي شود معموال این تغییرات کم بوده و قاعدگی چند روز زودتـر یـا دیـر تـر اتفـاق مـی افتـد                                 *

  .ردددر این صورت فرد بررسی  وبراي انجام تست بارداري معرفی گ.  روز شود  باید احتمال بارداري را در نظر داشت7قاعدگی بیش از تأخیر
مصرف قرص لوونورژسترول به دو برابـردر        استفاده همزمان از این داروها         اثر بخشی این روش  با استفاده از فنی توئین  وریفامپین کاهش می یابد در صورت                * 

  . هردوزافزایش یابد
  .دبا توجه به تراتوژن نبودن این روش براي جنین ،در صورت وقوع حاملگی نیازي به ختم آن نخواهد بو*
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