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معلومات أساسية
لماذا المعلومات حول الميسوبروستول مطلوبة؟
أقراص الميسوبروستول على قائمة األدوية األساسية لمنظمة الصحة العالمية ) . (WHOيمكن
استخدام الميسوبروستول من قبل النساء أنفسھن إلنقاذ حياتھن.
الميسوبروستول يؤدي إلى تقلصات في الرحم .ويمكن إستخدام الميسوبروستول:
• للحث على اإلجھاض اآلمن
• لعالج اإلجھاض غير المكتمل
• لمنع وعالج النزيف الحاد بعد الوالدة
• للحث على الوالدة
 .١اإلجھاض ھو واحد من التدخالت الطبية األكثر شيوعا في العالم.
وفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن  ٤٢مليون امرأة كل عام يقمن بإختيار إجراء عمليات اإلجھاض
ألسباب عديدة ومختلفة .اإلجھاض ھو واحد من اإلجراءات الطبية األكثر شيوعا بين النساء في جميع
أنحاء العالم .مع ذلك فالعديد من النساء ال يحصلن على خدمات اإلجھاض اآلمن ،ويضطرون
للمخاطرة بحياتھن وصحتھن .فاإلجھاض غير المأمون ھو السبب الرئيسي لوفيات األمھات 1 :من
كل  ٣٠٠امرأة ممن لديھن حاالت اإلجھاض غير المأمون تتعرض للوفاة نتيجة لذلك .على الصعيد
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العالمي ،نحو  ٦٧٠٠٠امرأة تموت سنويا بدون داع .والعديد من النساء يعانين من مضاعفات على
المدى الطويل ،مثل العقم واأللم المزمن.
المعلومات حول خيارات اإلجھاض اآلمن تساعد النساء على حماية حياتھن وصحتھن وخصوصا في
البلدان التي تتوفر فيھا الميسوبروستول بسھولة .وقد تبين أن اإلجھاض بالميسوبروستول يكون آمنا ً
وفعاالً إذا تم أخذھا خالل  ٪ ٨٥-٨٠من مدة األسابيع التسعة األولى من الحمل .وھو أكثر أمانا بكثير
من أي من الطرق غير اآلمنة التي تستخدمھا النساء عند محاولة يائسة إلنھاء الحمل غير المرغوب
فيه.
 .٢النزيف الحاد بعد الوالدة ) (Postpartum hemorrhage, PPHھو واحد من األسباب
الرئيسية لوفاة النساء بعد الوالدة ) 14) .(٪ ٢٥مليون امرأة يعانين من نزيف بعد الوالدة سنويا
و ١٠٠,٠٠٠امرأة يمتن سنويا نتيجة لذلك .بعبارة أخرى ١ :من كل  ١٠نساء يعانين من الـ)(PPH
بعد الوالدة و ١من كل  ١٠٠امرأة من الالتي يعانين من الـ) (PPHسيموتون نتيجة لذلك .إستخدام
الميسوبروستول فورا بعد الوالدة يقلل من خطر حدوث نزيف حاد بنسبة .٪ ٥٠
 .٣يمكن أن يسبب اإلجھاض غير المكتمل النزيف والعدوى ويمكن بسھولة أن يعالج
بالميسوبروستول تفاديا ً للمضاعفات .ويتم ھذا عادة من قبل طبيب ،ولكن يمكن للنساء أنفسھن أيضا
استخدام الميسوبروستول لعالج اإلجھاض غير المكتمل.
 .٤يجب الحث على الوالدة بالميسوبروستول فقط تحت إشراف طبي وليس من قبل النساء أنفسھن.
وھذا الكراس أوالدليل ال يعالج موضوع إستخدامات الميسوبروستول للحث على الوالدة.
الميزوبروستول غير مكلف ومتوفر على نطاق واسع ،مقاوم لألجواء الحارة ويمكن حفظه لسنوات.
يباع الميسوبروستول في تركيا تحت اسم سايتوتك أو آرثروتك Cytotec .أو Arthrotec

مبادئ مشروع التدريب
يتضمن ھذا الدليل معلومات تحتاجھا النساء لحاالت الوالدة اآلمنة واإلجھاض اآلمن .إن الھدف من
مشروع التدريب ھذا ،والذي يتضمنه ھذا الدليل ،ھو التأكد من أن جميع النساء يتمتعن بالمعرفة التي
تمكنھن من القيام بوقاية صحة اإلنجاب لديھن بأنفسھن .بإعتقاد )نساء على الشبكة( أن المرشدين
المتطوعين والمطلعين ولو بدون تدريب طبي ،ولكن مدعومين من قبل ذوي المھن الطبية يمكنھم
تزويد النساء بالمعلومات التي يحتجنھا إلستخدام الميسوبروستول لجعل الوالدة واإلجھاض آمنين
بقدر المستطاع .ولذلك فإن ھذا الدليل يتضمن أيضا معلومات يمكن إستخدامھا لتدريب المرشدين
المتطوعين لتوعية النساء حول استخدام الميسوبروستول.
 -لمنع حدوث نزيف حاد بعد الوالدة ))(Postpartum hemorrhage, PPH -لتزويد النساء بمعلومات حول كيفية القيام باإلجھاض اآلمن بانفسھنالمدّربين تدريبا جيدا إيصال المعلومات إلى التجمعات المحلية .اليتمكن
يمكن لھؤالء المتطوعين َ
المتطوعون تقديم المعلومات الطبية المحترفة ،لكنھم قد يكونون موردا ممتازا للرد على أسئلة النساء
حول الوالدة المأمونة ،واإلجھاض ،وصحة اإلنجاب وقد يكونون مصدر ً ً
ا◌ تراجعه النساء
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لمساعدتھن في العثور على خبراء الرعاية التي يحتاجون إليھا .يمكن للمتطوعين أيضا أن يعملوا
على مستوى التجمعات المحلية لضمان توفر الميسوبروستول في الصيدليات.

المبررات القانونية
تنص المادة  ١٩من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي
والتعبير ،ويشمل ھذا الحق حرية إعتناق اآلراء دون أي تدخل ،والسعي إلى وتلقي ونقل المعلومات
واألفكار من خالل أي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية ".المادة  ٢٩من دستور جمھورية
أوغندا تحمي حرية الضمير والتعبير والتنقل والتجمع والدين وتكوين الجمعيات .المادة  ٤١تحمي
حق الحصول على المعلومات.
والخامس من األھداف الوطنية الدستورية والمبادئ التوجيھية لسياسة الدولة تتحدث عن حماية
وتعزيز حقوق اإلنسان األساسية وغيرھا من الحريات.
بما أن المتطوعين يتمركزون في البلدان التي يكون اإلجھاض فيھا غير قانوني من المھم أن نفھم
لماذا ال تعتبر أنشطتھم إنتھاكا ً لقانون العقوبات .فالمتطوعون يتم تدريبھم لتقديم المعلومات وليس
لتشجيع النساء على القيام بعمل غير قانوني .بالتالي فالمتطوعون محميون من اإلدانة بتھمة
التحريض والمشاركة في أو كطرف في جريمة .في كل بلد تقريبا ھناك استثناءات تسمح باإلجھاض
إلنقاذ حياة و/أو صحة المرأة .من المھم أن نؤطر الحجج التي تبين بوضوح كيف أن تقديم المعلومات
حول اإلجھاض ھو إلنقاذ حياة النساء و/أو صحتھن.

معلومات أساسية
الحيض
عندما تبلغ امرأة شابة سن البلوغ تبدأ باإلباضة  --وھي عملية يتم فيھا إطالق خلية بويضة من أحد
المبيضين .يمكن أن يحدث الحمل عندما تقوم المرأة بممارسة الجنس ،وتقوم الحيوانات المنوية
للرجل بتخصيب البويضة .المرأة ھي األكثر خصوبة عموما )قادرة على أن تصبح حامال( قبل أيام
قليلة وأثناء وبعد اإلباضة.
أثناء الحيض يتم تسليط بطانة الرحم بالدم عن طريق المھبل .وھذا يحدث عادة بعد  ١٤يوما من
اإلباضة عند المرأة التي لم تصبح حامال .بما أن متوسط دورة الحيض يستمر  ٢٨يوما )بدءا من
اليوم األول من دورة واحدة وإنتھاءاً باليوم األول من فترة الحيض المقبل( ،فإن معظم النساء يقمن
باإلباضة في اليوم الـ ) .(١٤يجوز أن يكون للنساء دورات قصيرة تصل إلى الـ  ٢٣يوما ،أو طويلة
تصل إلى الـ  ٣٥يوما .يمكن لإلجھاد وممارسة التمارين الرياضية بمختلف أنواعھا والنظام الغذائي
أن تؤثر على نزول الحيض وإنتظام الدورة الشھرية.

يمكن للمرأة أن تكون حامالً في أي وقت من دورة الحيض!
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وسائل منع الحمل
حوالي  ٪ ٨٥من النساء النشيطات جنسيا من الذين ال يستخدمون وسائل منع الحمل يصبحن حوامل
في غضون عام .ويمكن أن تحبل المرأة أثناء الرضاعة الطبيعية ،وخالل  ١٠يوما بعد الوالدة وحتى
أثناء الحيض لھا .سحب القضيب قبل القذف أثناء الجماع واالمتناع الدوري ال يمنع الحمل.
يمكن الوقاية من الحمل غير المرغوب فيه عن طريق:
 -- ١االمتناع الكلي عن الممارسة
 -- ٢استخدام وسائل منع الحمل .ال توجد طريقة لمنع الحمل تعطي حماية .٪ ١٠٠
وسائل منع الحمل التي تستخدمھا المرأة :
 -الحجاب الحاجز ،متاح فقط عن طريق وصفة طبية ،ويجب أن يقرر حجم الحجاب من قبل الفنيينالصحيين.
 -حبوب منع الحمل )حبوب تحديد النسل( حماية ضد الحمل عن طريق إجراءات مشتركةللھرمونات .يجب أن تؤخذ حبوب منع الحمل كل يوم ووفقا للتوجيھات ،ال تعمل الحبوب بعد القيء
أو اإلسھال.
 -ديبو بروفيرا ،ھي وسائل منع حمل ھرمونية ،حقنة في الذراع أو األرداف كل ثالثة أشھر .ال بدمن تكرار الحقن كل  ٣أشھر.
 -قضبان مطاطية صغيرة تزرع ،يتم زرعھا جراحيا تحت الجلد في أعلى الذراع ،حيث تفرز6

ھورمونات منع الحمل.
 -اللولب وھو جھاز على شكل الحرف  Tيتم إدراجھا في الرحم من قبل الفنيين في مجال الرعايةالصحية .يمكن أيضا منع الحمل غير المرغوب فيه بعد ممارسة الجنس دون وقاية في حالة إدخال
اللولب في غضون  ٥أيام من الجماع دون موانع .يمكن بقاء اللولب في مكانه لمدة  ٥إلى ١٠
سنوات.
 -التعقيم جراحيا .وھذا ھو شكل دائم لمنع الحمل.ويجب اللجوء إلى وسائل منع الحمل في حاالت الطوارئ في غضون  ٧٢ساعة من ممارسة الجنس
غير اآلمن من أجل منع حدوث الحمل غير المخطط له .يمكن للمرأة أن تأخذ حبوب منع الحمل بعد
الصباح الرسمي والتي تسمى  .Norlevoيمكن استخدام حبوب منع الحمل مثل مركبات
)االستروجين والبروجسترون( وأخذ )حبوب منع الحمل عن طريق الفم( لمنع الحمل في حاالت
الطوارئ .إلستخدام حبوب منع الحمل ،في غضون  ٧٢ساعة من ممارسة الجنس دون وقاية ،ينبغي
أن تأخذ المرأة جرعة واحدة بمقدار ) ٤-٢حبوب منع الحمل( من  ١٠٠ميكروغرام+
 ethinylestradiol 500يفونورجستريل ميكروغرام .على أن تأخذ جرعة ثانية من حبوب منع
الحمل ذاتھا ) ٤-٢حبوب منع الحمل( بعد  ١٢ساعة.
للرجل :
 -يمكن استخدام الواقي الذكري مرة واحدة فقط .الواقيات الذكرية ھي الطريقة األكثر فعالية للحد منخطر العدوى من الفيروسات التي تسبب مرض اآليدز وغيره من األمراض المنقولة جنسيا )(STD
وھي فعالة بنسبة  ٪ ٨٦في منع الحمل.
 -التعقيم ھو عملية سريعة تتم تحت تخدير موضعي .القدرة على الحصول على االنتصاب والقذفال تختفي.
األمراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي )األمراض المنقولة جنسيا(
واألمراض التي تنتقل باالتصال الجنسي ) (Sexually Transmitted Diseases, STDھي
تقريبا وبشكل دائم نتيجة لممارسة الجنس دون استخدام الواقي الذكري ،قد تتضمن األعراض التالية:
• افرازات مھبلية صفراء-مخضرة اللون أو رمادية
• إفرازات غير طبيعية من المھبل أو القضيب
• عدم الراحة أثناء الجماع
• جماع مؤلم
• الرائحة المھبلية
• ألم في البطن
• النزيف بين فترات الطمث
• االحساس باأللم أو الحرقة عند التبول
• تھيج وحكة في المنطقة التناسلية لإلناث
• قرحة على القضيب ،والفرج والمھبل ،وعنق الرحم ،واللسان والشفاه ،أو أجزاء أخرى من الجسم
• البثور على القضيب ،والمھبل والشرج وعنق الرحم وكيس الصفن
• الحمى
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لكن أحيانا قد ال تظھر على الشخص أعراض على اإلطالق.
الجنس المصاحب للمخاطر العالية أو االغتصاب
يمكن للمرأة بعد ممارسة الجنس المصاحب للمخاطر العالية أو )االغتصاب( أن تقلل من خطر
اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز عن طريق استخدام األدوية التي يطلق عليھا اسم
"الوقاية بعد التعرض للفيروس  "post-exposure prophylaxisأو  .PEPومع ذلك فدواء الـ PEP
غير متوفر في كثير من األماكن .إذا توفر الـ  ،PEPفعلى المرأة البدء في تناول الدواء في أقرب
وقت ممكن بعد التعرض لالغتصاب .إذا كان قد مر أكثر من  ٧٢ساعة ) ٣أيام( على اغتصابھا ،فإن
الوقت يعتبر متأخراً وأن األوان قد فات لكي تقلل ھذه األدوية من خطر اإلصابة بفيروس نقص
المناعة البشرية .قد ال يمكن أبدا إعتبار الـ  PEPفعاالً بنسبة  .٪ ١٠٠وينبغي أيضا أن تأخذ المرأة
مضادات حيوية لمنعھا من اإلصابة بالعدوى المنقولة جنسيا ).(STI
يجب أن تتخذ وسائل منع الحمل في حاالت الطوارئ )أو حبوب منع الحمل من نوع "الصباح
التالي"( في غضون  ٧٢ساعة من ممارسة الجنس غير اآلمن من أجل منع حدوث الحمل غير
المخطط له.
الحمل
تعرف المرأة أنھا حامل عندما التمر بفترة الحيض .وإنھا قد تعاني من الغثيان والقيء والتعب
واإلرھاق المفرط ،والرغبة في تناول بعض األطعمة ،وكثرة التبول ،وخصوصا ً أثناء الليل.
ويمكن تحديد الحمل بواسطة اختبار الحمل الذي يحدد وجود ھرمون ) (HcGفي الدم أو في البول.
ويمكن للمرأة إجراء عملية حسابية معقولة حول مدة حملھا .عليھا معرفة اليوم األول من فترة
الحيض األخير ،تبدأ العد من ذلك اليوم وحتى ھذا اليوم .ويمكن أيضا استخدام حجم الرحم لتقدير مدة
الحمل.
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التغيرات في حجم
الرحم أثناء الحمل

الوالدة
تتم الوالدة الطبيعية بين  ٣٧أسبوعا ً و  ٤٢أسبوعا ً بعد فترة آخر حيض.
إذا كان الحمل طبيعيا يمكن المرأة أن تلد في البيت بمساعدة قابلة ماھرة .لسوء الحظ التتوفر قابلة
ماھرة دائما ،وأحيانا تكون المرأة وحدھا أو مع شخص ليس من ذوي الخبرة في توجيه عملية
الوالدة .إذا كانت المرأة قد عانت مضاعفات خالل فترة الحمل ،ينبغي أن تلد دائما في المستشفى.
تمر المرأة بآالم الوالدة عندما تبدأ تعاني من تقلصات الرحم العادية .إذا كانت الوالدة تأخذ وقتا
طويال جدا ،والطفل ال يمكنه الخروج ،يجب ارسال المرأة الى المستشفى لتلد تحت إشراف طبي.
ويجوز للمرأة ان تخضع لعملية قيصرية.
بعد والدة الطفل  ،قد تواجه النساء نزيفا حادا .السبب الرئيسي لحدوث نزيف حاد بعد الوالدة ھو أن
الرحم ال يتقلص بنسبة ) .(٪ ٩٠-٧٠الميسوبروستول يسبب تقلصات في الرحم والتي تساعد المشيمة
على االنسياب والخروج من الرحم .فقط بعد طرد المشيمة يمكن للرحم ان يتقلص بالكامل.
مالحظات المدرب:
نقاط رئيسية :كيف يعمل الميزوبروستول  ،ما يمكن أن يستخدم فيه الميزوبروستول ،والحقائق
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األساسية لصحة األم  ،ودورة الطمث  ،وسائل منع الحمل ،األنواع ،وكيفية تمييز الـ  ،STIوكيفية
حساب مدة الحمل.
بعد تقديم المعلومات عن صحة اإلنجاب األساسية ،سلط الضوء على النقاط الرئيسية بالطلب من
المشاركين اإلجابة على األسئلة التالية كمجموعة كبيرة أو مجموعات صغيرة .يمكن القيام بذلك بعد
كل موضوع أو بعد تقديم كافة المعلومات عن صحة اإلنجاب األساسية.
 .١كم يوما ھو متوسط دورة الحيض؟

الجواب ٢٨ :يوما

 .٢ھل يمكن للدورة أن تكون أطول أو أقصر؟ الجواب :يمكن للدورة أن تتراوح بين  ٣٥-٢٣يوما
 .٣في أي وقت من الدورة يمكن إلمرأة أن تصبح حامال؟ الجواب :في أي وقت من الدورة!
 .٤ھل يمكن أن تحبل المرأة عندما تقوم بالرضاعة الطبيعية؟ الجواب :نعم
 .٥ھل يمكن أن تحبل المرأة وھي حائض؟ الجواب :نعم
 .٦كيف يمكن المرأة أن تتجنب الحمل؟ الجواب :االمتناع عن ممارسة الجنس أو استخدام وسائل
منع الحمل
 .٧ماھي وسائل منع الحمل المتوفرة محليا للرجال والنساء؟
 .٨ما ھو PEP؟ الجواب :الوقاية بعد التعرض والتي يمكن أن تساعد النساء على التقليل من خطر
اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية  /اإليدز إذا أخذ في غضون  ٧٢ساعة بعد االغتصاب أو
ممارسة الجنس غير المرغوب فيه.
 .٩ھل الـ  PEPمتوفر في المستشفيات أو العيادات المحلية؟
 .١٠كيف تعرف المرأة إذا كانت حامال؟ الجواب :اختبار الحمل أو فحص يجريه طبيب
 .١١كيف يمكن المرأة عد /حساب عدد أيام حملھا؟ الجواب :إنھا يجب أن تعرف متى كان اليوم
األول من فترة الحيض األخير ،ويشمل العد بدءاً من ذلك اليوم وحتى اليوم الذي تعرف فيه أنھا
حامل.
 .١٢كم عدد أسابيع المرأة الحامل قبل أن تلد؟ الجواب  :الوالدة الطبيعية تتم بين  ٣٧أسبوعا و٤٢
أسبوعا بعد فترة الحيض األخير.
 .١٣ھل الوالدة في المنزل آمنة ؟ الجواب :إذا كان الحمل طبيعيا يمكن للمرأة أن تلد في البيت
بمساعدة قابلة ماھرة .إذا كانت المرأة قد عانت من مضاعفات خالل فترة الحمل ،ينبغي أن تحدث
الوالدة دائما في المستشفى.
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منع الـ ) PPHالنزيف الحاد بعد الوالدة( بالميزوبروستول
النزيف الحاد بعد الوالدة ) (Postpartum hemorrhage, PPHھو واحد من األسباب الرئيسية
لوفاة النساء بعد الوالدة ) ١٤ .(٪ ٢٥مليون امرأة يعانين من نزيف بعد الوالدة سنويا و١٢,٠٠٠
امرأة تموت سنويا نتيجة لذلك.
إذا كانت المرأة تلد في المستشفى ،فاألدوية لعالج الـ  PPHمتوفرة.
أما عند الوالدة في المنزل ،فمن الممكن منع  PPHفي  ٪ ٦٠من الحاالت وذلك باستخدام
الميسوبروستول بعد والدة الطفل ولكن قبل خروج المشيمة .الميسوبروستول يسبب تقلصات في
الرحم.
وينبغي أن يحتوي طقم الوالدة في المنزل على :مشرط معقم )أو شفرة/سكين الحالقة( ،إثنان من
األشرطة )الخيوط( النظيفة جدا ،وثالثة أقراص من الميزوبروستول.
ويمكن للمرأة أن تستخدم الميسوبروستول بنفسھا أو يساعدھا أحد يصادف أن يكون حاضراً أثناء
الوالدة ،وذلك بإتباع الخطوات األربع التالية:
 .١قم بتجفيف المولود فورا بعد الوالدة وقم بوضعه على بطن األم أو على مقربة من ثدييھا إذا
أرادت أن ترضع )النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية-اآليدز ال ينبغي لھن أن يرضعن
ألنھن يزدن من خطر العدوى للطفل( .قم بتغطية رأس الطفل بقطعة قماش أو بطانية دافئة.
 .٢في حدود  ١دقيقة بعد والدة الطفل :
• تحسس البطن للتأكد من عدم وجود طفل آخر في الرحم )توأمان( .فمن الخطورة بمكان استخدام
الميزوبروستول إذا كان ھناك طفل آخر ألنه يمكن أن يسبب تمزق الرحم!
 -ضع  ٣أقراص من الميسوبروستول  ٢٠٠ميكروغرام تحت لسان المرأة .عليھا أن تدع األقراصتذوب لمدة  ٣٠دقيقة قبل بلعھا.
• الرحم يتقلص.
• يجوز للمرأة أن تمر بالحمى/القشعريرة ،والغثيان والقيء واالسھال ،أو التشنجات.
 – ٣إشبك )إربط( الحبل )باألشرطة أو الخيوط النظيفة( وإقطع الحبل السري بمشرط معقم وانتظر
خروج/طلق المشيمة.
 – ٤قم بتدليك الرحم )من النھاية العليا( بعد خروج المشيمة حتى يتقلص )حتى يصبح كالكرة
الصلبة( .إفعل ذلك كل  ١٥دقيقة لساعتين.

ال تكرر جرعة الميزوبروستول أبدا! فالھدف منه منع حدوث النزيف الحاد :إنه لن
يعالجه )لن يوقفه(!
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قم دائما بنقل المرأة الى المستشفى في أقرب وقت ممكن إذا :
 -لم يتم خروج المشيمة خالل  ٣٠دقيقة. -بدأت أو إستمرت المرأة بفقدان الكثير من الدم بعد استخدام الميسوبروستولمالحظات المدرب:
نقاط رئيسية :يؤدي الميزوبروستول إلى تقلص الرحم في حدود  ١دقيقة بعد الوالدة ،تحسس البطن
خوفا من وجود طفل آخر ٣ ،أقراص من الميزوبروستول ،تدليك الرحم.
بعد تقديم المعلومات حول استخدام الميزوبروستول للوالدة اآلمنة ،سلط الضوء على النقاط الرئيسية
بالطلب من المشاركين اإلجابة على األسئلة التالية كمجموعة كبيرة أو مجموعات صغيرة .يمكنك
أيضا أن تسأل بعض األسئلة من الرقم  ٤١-٣٠في فصل الـ"س و ج" ،أو ّ
جزء مجموعتك إلى
مجموعات صغيرة للعمل على فصل الـ"س و ج" بأنفسھم.
 .١ما ھو الـ PPH؟
الجواب  :النزيف الحاد بعد الوالدة والذي يمكن أن يسبب وفاة المرأة.
 .٢ما ھي الخطوات الـ  ٤إلستخدام الميسوبروستول لمنع PPH؟
الجواب :
 .١جفف الطفل ،ضعه على بطن األم
 .٢في حدود  ١دقيقة بعد والدة الطفل:
• تحسس البطن للتأكد من عدم وجود طفل آخر في الرحم )التوائم(
• ضع  ٣أقراص من الميسوبروستول  ٢٠٠ميكروغرام تحت لسان المرأة .دع األقراص تذوب لمدة
 ٣٠دقيقة قبل بلعھا.
 -- ٣إشبك )إربط( الحبل وانتظر انطالق المشيمة.
 -- ٤تدليك الرحم بعد خروج المشيمة .تفعل ذلك كل  ١٥دقيقة لساعتين.
 .٣متى يجب على المرأة أن تذھب إلى المستشفى؟
الجواب :
• عندما ال تنطلق/التخرج المشيمة خالل  ٣٠دقيقة.
• تبدأ أو تستمر المرأة بفقدان الكثير من الدم بعد استخدام الميسوبروستول
 .٤لماذا الينبغي عليك استخدام الميزوبروستول إذا كان ھناك طفل آخر؟
الجواب :يمكن أن يسبب تمزق الرحم
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اإلجھاض اآلمن بالميسوبروستول
إستخدام الميسوبروستول وحده لغرض اإلجھاض يكون ناجحا ً في  ٪ ٩٠-٨٠من المرات ،وفقا لبحث
أجرته منظمة الصحة العالمية.
النساء الذين ھم على يقين من أنھم يريدون إنھاء الحمل وال يوجد لديھن في الحقيقةً وسيلة أخرى
يجب عليھن أوالً دراسة اإلرشادات بعناية ،فمن األفضل مناقشة االتجاھات مع صديق بحيث تفھم
المرأة تماما كيفية إستخدام الميسوبروستول.
الميسوبروستول يسبب تقلصات في الرحم .نتيجة لذلك يقوم الرحم بدفع الحمل إلى الخارج .تجربة
ومخاطر اإلجھاض التي يسببھا الميسوبروستول مماثلة لتلك التي يحدث عند االجھاض/اإلسقاط
التلقائي ،اإلجھاض يحدث تلقائيا في  ٪١٠من جميع حاالت الحمل.
االحتياطات
—١يجب أال تفعل المرأة ذلك لوحدھا.
عند القيام باإلجھاض ،من المھم أن يكون ھناك شخص ما بالقرب منھا :وھذا يمكن ان يكون شريك
حياة ،صديقا ً أو واحداً من األقارب ممن ھم على علم ّ
بالنية في اإلجھاض ،والذين يمكن أن يساعدوا
في حالة حدوث مضاعفات .بمجرد نزول الدم ،ينبغي على الشخص أن يبقى على اتصال بالمرأة
ليكون قادرا على المساعدة في حال حدوث مضاعفات.

 --2يجب أالتقوم المرأة باإلجھاض الدوائي/الطبي بنفسھا إذا كانت حامالً ألكثر من ١٢أسبوع
الحمل من اثني عشر أسبوعا يعني حمل لـ  ٨٤يوما بعد اليوم األول من فترة الحيض األخير .ويمكن
للمرأة إجراء عملية حسابية معقولة لمدة حملھا ،يجب عليھا معرفة اليوم األول من فترة الحيض
األخير ،وتبدأ بالعد إعتباراً من ذلك اليوم حتى اليوم الذي تعرف فيه أنھا حامل .إذا كانت المرأة تظن
أنھا حامل منذ أكثر من  ١٢أسبوعا ،أو إذا كانت الموجات فوق الصوتية تبين أنھا حامل ألكثر من
 ١٢أسبوعا ،ينبغي أال تقوم باإلجھاض الدوائي/الطبي بنفسھا.

 --3ينبغي أن يستخدم الميسوبروستول دون اإلرشاد الطبي فقط إذا كانت المرأة ال تعاني من مرض
خطير
معظم األمراض ال تشكل موانع طبية لإلجھاض ،يمكن لبعض األمراض الخطيرة مثل فقر الدم
الشديد أن تخلق مشاكل بسبب فقدان الدم الغزير ،األمراض الخطيرة في بعض األحيان تكون عذراً
)سببا ً( لإلجھاض القانوني ،حتى في البلدان ذات القوانين الصارمة/التقييدية.
إذا كان ھنالك خطر عدوى األمراض المنقولة جنسيا مثل الكالميديا أو السيالن ،يجب ترتيب فحص
من قبل طبيب بحيث يمكن عالج ھذا المرض بشكل صحيح.
ويمكن استخدام الميسوبروستول بأمان من قبل النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية،
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ولكنھن قد يكونون في خطر أكبر قليال من فقر الدم أو العدوى ،لذا ينبغي عليھن استخدام المضادات
الحيوية عند استخدام الميسوبروستول.
وينبغي أيضا عدم استخدام الميزوبروستول عندما يكون ھناك احتمال وقوع الحمل خارج الرحم )أو
الخارجرحمي( ،يقوم األطباء بعالج النساء الالتي يعانين من ھذه الحالة في جميع البلدان ،حتى في
البلدان التي يكون فيھا اإلجھاض غير قانوني ،ال يمكن معالجة الحمل خارج الرحم
بالميسوبروستول.

 --4ينبغي أن ال يكون لدى المرأة لولب في رحمھا
ينبغي أن ال تستخدم الميزوبروستول إذا كان لدى المرأة لولب )جھاز اللولب داخل رحمھا( ،من غير
المرجح للغاية أن تحبل المرأة التي تستخدم اللولب دون رغبة منھا ألن اللولب فعال جدا ،لكن ينبغي
نزع اللولب وإخراجه قبل إستخدام الميزوبروستول.

 --5يجب أن يستخدم الميسوبروستول فقط عندما يكون ھنالك إمكانية لنقل المرأة الى المستشفى في
غضون بضع ساعات ،في ھذه الحالة ستكون المعونة الطبية قريبة إذا حدثت مضاعفات.
 --6تقوم المرأة باختيار اإلجھاض بمحض إرادتھا وبدون إكراه.
كيف يمكن للنساء الحصول على الميسوبروستول
يتوفر الميسوبروستول في بعض الصيدليات المحلية ،يباع أحيانا دون وصفة طبية ،وأحيانا يطلب
الصيدلي وصفة طبية .في أوغندا ،يباع الميسوبروستول تحت االسم  ،Misotacويمكن االطالع
على األسماء سايتوتك Isovent ،Misotac ،في بلدان شرق أفريقيا .،يجب أن تحتوي كل حبة على
 ٢٠٠ميكروغرام من الميزوبروستول .أحيانا تأتي ھذه العالمات التجارية بأسعار مختلفة ،ال تعكس
األسعار المختلفة نوعية الحبوب )انھا جميعا متساوية( .ويمكن للمرأة شراء أرخص المنتجات
المتوفرة بأمان.
إذا كان ھنالك مشاكل في الحصول على األدوية في صيدلية واحدة ،تحاول صيدلية أخرى ،أو تطلب
من صديق أو شريك من الذكور ألنھم قد يواجھون مشاكل أقل في الحصول على األدوية .أو  ،ربما ،
يمكنك أن تجد طبيبا ً على استعداد ليكتب وصفة باألدوية .وعادة ما يمكن للمرء أن يتوقع المزيد من
الحظ في الصيدليات الصغيرة .إذا كان الصيدلي يسأل امرأة عن السبب في حاجتھا إلى الدواء،
فبإمكانھا أن تقول إن أختھا أو صديقتھا تمر بحالة والدة ،وھي بحاجة ماسة لمنع حدوث نزيف حاد.
يمكن في بعض األحيان أيضا شراء أدوية من السوق السوداء .ومع ذلك  ،تأكد من أنھا حقا ھي
الميسوبروستول وليس مزورة ،أو دواء أخر! ينبغي على المرأة شراء ما ال يقل عن  ١٢حبة من
الميسوبروستول ٢٠٠ /ميكروغرام.
كيفية استخدام الميسوبروستول لإلجھاض اآلمن

14

 – ١على المرأة أن تضع  ٤حبات ٢٠٠ /ميكروغرام ) ٨٠٠ميكروغرام في المجموع( من
الميسوبروستول تحت اللسان .ال تبتلع حبوب منع الحمل لمدة ال تقل عن  ٣٠دقيقة حتى يتم تحلل
أو ذوبان األقراص!
 -- ٢وبعد  ٣ساعات تضع  ٤حبات أخرى من الميسوبروستول تحت اللسان .ال تبتلع الحبوب لمدة
ال تقل عن  ٣٠دقيقة حتى يتم تحلل أو ذوبان األقراص!
 -- ٣وبعد  ٣ساعات تضع  ٤حبات أخرى من الميسوبروستول تحت اللسان مرة أخرى وللمرة
الثالثة .ال تبتلع الحبوب لمدة ال تقل عن  ٣٠دقيقة حتى يتم تحلل أو ذوبان األقراص!
نسبة النجاح ھي  .٪ ٩٠- ٪ ٨٠وھذا يعني أن  ٩-٨إمرأة من كل  ١٠نساء سيتمتعن باإلجھاض
اآلمن بعد ھذا اإلجراء.
آثار عادية للميسوبروستول
بعد الجرعة االولى من الميسوبروستول يمكن للمرأة أن تمر بـ:
 .١التشنجات واألالم .إذا أرادت المرأة تخفيف األالم يمكنھا استخدام المسكنات مثل الباراسيتامول
)تايلينول  ،األسيتامينوفين( أو إيبوبروفين.
 .٢الغثيان والقيء واالسھال .ويمكن للمرأة أيضا أن تصاب ببعض الحمى والقشعريرة .تحصل ھذه
اآلثار فقط لدى البعض من النساء.
 .٣النزيف وھذا يبدأ عادةً في غضون أربع ساعات بعد إستخدام الحبوب ،ولكن في بعض األحيان
يحصل النزيف الحقا ً .النزيف ھو أول عالمة على أن اإلجھاض قد بدأ .في حال إستمرار اإلجھاض،
سيصبح النزيف والتقلصات أشد .غالبا ما يكون النزيف أكثر غزارة من الحيض الطبيعي ،ويمكن أن
يكون ھنالك تجلطات .كلما كانت فترة الحمل أطول ،كلما كانت التقلصات والنزيف أكثر غزارة.
يستمر النزيف بالتخفيف من أسبوع إلى أسبوعين بعد اإلجھاض ،وأحيانا أكثر أو أقل .تعود فترة
الحيض الطبيعية في معظم األحيان بعد اربعة الى ستة اسابيع.
إذا إكتمل اإلجھاض ،يتالشى ويختفي النزيف والتشنجات .ويمكن مالحظة لحظة اإلجھاض عند
الذروة من فقدان الدم أكثر غزارة ومزيد من اآلالم والتشنجات .إعتمادا على طول فترة الحمل ،يمكن
رؤية كيس حمل صغير مع بعض األنسجة المحيطة به .على سبيل المثال ،إذا كانت المرأة حامالً
لخمسة إلى ستة أسابيع فقط ،لن يكون ھناك كيس مرئي .بعد تسعة أسابيع ،قد تجد المرأة كيس الجنين
والجنين في الدم .ما بين الـ  ٩و  ١٢أسبوعا ،يكون خطر حدوث المضاعفات أعلى.
إذا لم يحدث النزيف بعد الجرعة الثالثة ،فإن اإلجھاض لم يحدث ،يمكن للمرأة أن تحاول مرة أخرى
بعد بضعة أيام أو تحاول العثور على طبيب على استعداد للمساعدة .إذا كان الحمل أقل من  ٩أسابيع
وبإمكانھا الوصول إلى اإلنترنت فيمكنھا طلب المساعدة من نساء على الويب )انظر تعليمات
اإلجھاض أونالين على الصفحة .(١٧
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متى يتوجب على النساء اإلتصال بطبيب أو الذھاب إلى المستشفى؟
 .١إذا كان ھنالك نزيف حاد يستمر ألكثر من  ٣-٢ساعات ،وأكثر من حفاظتين صحية كبيرة الحجم
تنقع بالدم كل ساعة )إذا كان الدم يجرى مثل تيار الماء في حنفية/صنبور مفتوح( .يمكن أن يكون
الشعور بالدوار أو خفة الرأس عالمة على فقدان دماء كثيرة للغاية ،وتشكل خطرا على صحة المرأة
)ھذه الحالة نادرة جدا أقل من .(٪ ١
 .٢إذا كان ھنالك ألم شديد ال يزول بعد أيام قليلة من أخذ الدواء.
 .٣إذا كانت للمرأة إفرازات مھبلية ذات روائح كريھة.
o
 .٤إذا كانت المرأة تعاني من حمى أعلى من  ٣٨درجة مئوية )  ١٠٠فھرنھايت( ألكثر من ٢٤
ساعة ،أو إذا كانت تعاني من حمى ألكثر من  ٣٩درجة مئوية ) ١٠٢oف(
عالج المضاعفات ھو نفسه الذي في االجھاض .إذا كانت ھنالك مشكلة ،يمكن للمرأة أن تذھب دائما
إلى المستشفى أو الطبيب وتقول انھا عانت من االجھاض .الطبيب سوف يعاملھا كما لو انھا كانت
تعاني من االجھاض التلقائي .لن يكون ھناك أي وسيلة يستطيع بواسطتھا الطبيب أن يعرف أنھا
اخذت أدوية .والعالج ھو )التفريغ( الكرتاج/الكشط الذي يقوم الطبيب من خالله بإفراغ الرحم .على
األطباء واجب المساعدة في جميع الحاالت.
التأكد من أن اإلجھاض قد حدث
ينزف بعض النساء بدون إجھاض .لذا ،من المھم أن تتأكد المرأة من أن اإلجھاض قد وقع فعال .يمكن
أن يتطلب  ٣إلى  ٤أسابيع قبل أن يظھر اختبار الحمل السلبي من الفحص المخبري .وإذا كان ممكنا،
ينبغي أن تخضع للفحص بالموجات فوق الصوتية بعد أسبوع واحد من اإلجھاض للتأكد من أن الرحم
فارغ .في حالة اإلجھاض الناجح ،يجب أن تختفي أعراض الحمل لدى المرأة وال ينبغي لھا أن تشعر
بأنھا حامل.
إن إحتماالت عدم تسبب الميسوبروستول بصورة كاملة في اإلجھاض ھي  .٪ ٢٠-١٠إذا كان
الميسوبروستول ال يعمل ويستمر الحمل )في  ٪ ٦من الحاالت( ،يمكن للمرأة تكرار محاولة إستخدام
الدواء مرة أخرى بعد بضعة أيام .ينبغي أن تدرك أنه حتى من خالل تكرار ھذا اإلجراء ،يمكن أن
تفشل مرة أخرى .إذا فشل ھذا اإلجراء والمرأة حامل ألكثر من  ١٢أسبوعا ،وإذا لم يكن ھناك طبيب
على استعداد للمساعدة ،فيمكنھا أن تنتقل إلى بلد آخر وتخضع لإلجھاض اآلمن والقانوني أو تحافظ
على الحمل.
إذا فشل الميزوبروستول والمرأة حامل ألقل من  ٩أسابيع ،يمكنھا االتصال بـ
 www.womenonweb.orgللحصول على الدعم في الحصول على المايفبريستون
والميزوبروستول .وإذا كانت المرأة حامل ألكثر من  ١٢أسابيع ،ولم يكن ھنالك طبيب على استعداد
للمساعدة ،فالخيار الوحيد لديھا ھو السفر إلى بلد آخر لإلجھاض اآلمن والقانوني أو الحفاظ على
الحمل.
إذا استمر الحمل  ،فالميسوبروستول يخلق خطراً زائداً بقليل في إصابة الجنين بالعيوب الخلقية مثل
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التشوھات في اليدين أو القدمين ومشاكل في األعصاب.
بعد أخذ الميسوبروستول
ال شيء ينبغي أن يدخل المھبل لمدة  ٥أيام بعد اإلجھاض )ال ينبغي لھا أن تمارس الجنس( نظرا
لخطر اإلصابة بالعدوى .يمكن للمرأة أن تحبل مباشرة بعد اإلجھاض! عليھا الحصول على وسائل
جيدة لمنع الحمل غير المرغوب فيه من جديد.
المساعدة على اإلجھاض على االنترنت
إذا كان بإمكان المرأة الوصول إلى اإلنترنت وھي حامل ألقل من  ٩أسابيع ،يمكنھا ان تسأل
 www.womenonweb.orgللمساعدة في الحصول على اإلجھاض اآلمن .يمكنھا أن تحصل على
األدوية المسماة ميفبريستون وميسوبروستول الفعالة بنسبة  ٪ ٩٩للحث على اإلجھاض عن طريق
البريد إلى عنوان منزلھا .يستغرق البريد نحو أسبوع للوصول .بإمكانھا مراسلة البريد االلكتروني
 info@womenonweb.orgللمزيد من المعلومات.
مالحظات المدرب:
النقاط الرئيسية  :األعراض ھي نفسھا كما في اإلجھاض العفوي ،قبل  ١٢أسبوعا ،ال تفعل شئ
لوحدھا ،في حدود  ٢ساعة من المستشفى ،كل  ٣ساعات  ٤أقراص تحت اللسان تتكرر  ٣مرات،
دم ،تشنجات ،آثار جانبية )الغثيان واالسھال والتقيؤ( ٪ ١٥ ،إحتمال عدم إكتمال ،ضرورة الذھاب
الى الطبيب للحصول على مزيد من العالج ،دواعي الذھاب الى المستشفى )النزيف الحاد ،الحمى،
ألم دائم( ،اختبار حمل الحق بعد  ٣أسابيع ،إستمرار الحمل في  ٪ ٦من الحاالت.
بعد تقديم المعلومات حول استخدام الميزوبروستول ،سلط الضوء على النقاط الرئيسية بالطلب من
المشاركين اإلجابة على األسئلة التالية كمجموعة كبيرة أو مجموعات صغيرة .يمكنك أيضا أن تسأل
بعض األسئلة من الرقم  ٢٩-١في فصل الـ"س و ج" ،أو ّ
جزء مجموعتك إلى مجموعات صغيرة
للعمل على فصل الـ"س و ج" بأنفسھم.
 .١ما ھي االحتياطات الست  ٦التي عليك أن تبينھا للمرأة عندما تشرح لھا الميسوبروستول
لإلجھاض اآلمن؟
الجواب :
• ال ينبغي للمرأة أبدا أن تفعل ذلك لوحدھا.
ً
• ال ينبغي لھا أن تلجأ إلى اإلجھاض الدوائي بنفسھا إذا كانت حامال ألكثر من  ١٢أسبوع
• ال تعاني من مرض خطير
• ال لولب في الرحم
• إنھا في غضون ساعات قليلة من مستشفى أو عيادة
• ال إجبار على اإلجھاض بل ھو اختيار حر من عندھا وبإرادتھا
 .٢ما ھي الطريقة الصحيحة الستخدام الميسوبروستول لإلجھاض اآلمن قبل  ١٢أسبوعا من
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الحمل؟
الجواب  :ينبغي على المرأة أن تضع  ٤حبوب ميسوبروستول من  ٢٠٠ميكروغرام )٨٠٠
ميكروغرام في المجموع( تحت اللسان ،عدم اإلبتالع لمدة  ٣٠دقيقة .وضع  ٤حبوب أخرى من
الميسوبروستول تحت اللسان بعد  ٣ساعات .مرة أخرى وللمرة الثالثة وضع  ٤حبوب أخرى من
الميسوبروستول تحت اللسان بعد  ٣ساعات أخرى.
 .٣ما ھي األعراض الطبيعية عند استخدام الميسوبروستول لإلجھاض؟
الجواب :النزيف والتشنجات .يجوز للمرأة أن تعاني أيضا من الغثيان ،التقيؤ ،االسھال ،حمى
منخفضة وقشعريرة.
 .٤ما ھي عالمات المضاعفات المحتملة؟
الجواب :
• النزيف الغزير الذي يستمر ألكثر من  ٣-٢ساعات ،أكثر من حفاظتين صحية كبيرة الحجم تنقع
بالدم كل ساعة )إذا كان الدم يجرى مثل تيار الماء في حنفية/صنبور مفتوح(.
• األلم الشديد الذي ال يزول في غضون بضعة أيام بعد تناول األدوية.
• إفرازات مھبلية ذات روائح كريھة.
• إذا كانت المرأة تعاني من حمى أكثر من ) ٣٨درجة مئوية( ألكثر من  ٢٤ساعة  ،أو إذا كانت
تعاني من حمى ألكثر من  ٣٩درجة.

تدريب المرشدين
متى ما أستوعبت النساء المعلومات األساسية حول كيفية استخدام الميسوبروستول للوالدة اآلمنة
واإلجھاض اآلمن ،سيصبح بإمكانھن معرفة تقديم األدوات لآلخرين إضافة إلى توفير المعلومات
الداعمة التي تسھم في إنقاذ األرواح الى حيث التركيز على النساء.
لتبادل المعلومات مع النساء األخريات ،ھنالك  ٤مبادئ أساسية:
صغ بتمعن لفھم طلب المساعدة
• كن لطيفا ،وتحل بروح دافئة للتفاھم وإ ِ
• ال "تخترع" أبداً أية إجابات أنت غير متأكد منھا .يمكنك دائما العودة الى المرأة بعد الحصول على
استشارة من أحد الخبراء.
• احترم خصوصية كل امرأة :ال ينبغي أبدا مناقشة معلومات خاصة بالنساء مع أي شخص آخر.
• إذا مرت المرأة بحمل غير مرغوب فيه ،فالقرار لھا فيما إذا كانت تجري عملية إجھاض أم ال .ال
تقل لھا ما الذي عليھا أن تفعل! لكن اذا كانت قد قررت أن تجري عملية إجھاض ،يمكنك ان تقدم لھا
المعلومات التي تحتاج للقيام بذلك بأمان.
قائمة مراجعة للمرشدين
ھذه ھي قائمة بالمعلومات األساسية التي يجب ان تحصل عليھا وتوصلھا!
معلومات لوالدة آمنة:
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 .١إسأل المرأة عما إذا كانت تخطط أن تلد في المنزل .إذا كانت اإلجابة بنعم ،أخبرھا عن
الميسوبروستول.
 .٢إعط معلومات عن الخطوات األربع  ٤الستخدام الميسوبروستول للوالدة اآلمنة:
 --١جفف الطفل ،ضعه على بطن األم
 --٢وفي  ١دقيقة من الوالدة:
 -تحسس للتأكد من عدم وجود طفل آخر )خطر!( -عند عدم وجوده ،ضع  ٣أقراص تحت اللسان لمدة  ٣٠دقيقة. --٣تدليك الرحم لتحسس التقلصات.
 --٤الذھاب إلى المستشفى في حال:
 -لم تخرج المشيمة )مابعد الوالدة( في غضون نصف ساعة -إذا كان النزيف غزيراًأطلب من المرأة تكرار ھذه المعلومات واذا لزم االمر قم بتصحيحھا .تأكد من أنھا تتفھم وأسأل ما إذا
كانت لديھا أية أسئلة.
معلومات عن اإلجھاض اآلمن:
 .١إسأل المرأة :
 -- ١ھل كان الحمل غير مرغوب فيه؟
 -- ٢ھل تريد اإلجھاض؟
 -- ٣كم أسبوعا ً مر على حملھا؟ أول يوم من الحيض األخير؟ )يجب أن يكون أقل من ١٢
أسبوعا من الحمل(
 -- ٤ھل القرار الذي تتخذه بملئ إرادتھا الحرة؟
 -- ٥أية أمراض؟
 -- ٦لولب؟
 --٧ھل بإمكانھا أن تذھب إلى مستشفى أو طبيب خالل  ١أو  ٢ساعة إذا لزم األمر؟
 .٢قدم المعلومات حول استخدام الميسوبروستول لإلجھاض اآلمن:
 --١ال تفعلي ذلك لوحدك
 --٢كوني في حدود  ٢ساعة من مستشفى
 -- ٣كيفية استخدام الميسوبروستول:
 ٤أقراص ميسوبروستول تحت اللسان ،ال تبتلعي
 ٣ساعات الحقة من جديد  ٤أقراص تحت اللسان  ،ال تبتلعي
 ٣ساعات الحقة من جديد  ٤أقراص تحت اللسان  ،ال تبتلعي
 --٤اآلثار المترتبة على الدواء:
النزيف ،التشنجات ،القشعريرة ،اإلسھال والتقيؤ
 --٥متى يجب الذھاب إلى المستشفى:
 -- ١ارتفاع درجة الحرارة ،
 --٢نزيف حاد أكثر من  ٢حفاظتين في الساعة لمدة  ٢ساعة.
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 --٣استمرار األلم
 --٤إفرازات مھبلية ذات رائحة كريھة
 --٦إذا لم يكن ھناك نزيف على اإلطالق:
 --١تحقق من إحتمال حمل خارج الرحم
 --٢حاول األدوية مرة أخرى
 --٧قم بإجراء فحص الحمل بعد  ٣أسابيع للتأكد من أن األدوية نجحت.
أطلب من المرأة تكرار ھذه المعلومات واذا لزم االمر قم بتصحيحھا .تأكد من أنھا تتفھم وأسأل ما إذا
كانت لديھا أية أسئلة.
التعلم من خالل لعب الدور :مرشدة )إستشارية( تتبادل المعلومات مع النساء
من المھم تطبيق أو ممارسة كيفية استخدام قائمة المراجعة المذكورة أعاله لتقديم المعلومات للنساء،
وكيفية اإلجابة على األسئلة التي قد تطرحھا النساء .لعب الدور وسيلة سھلة وممتعة لتعلم كيف
تكونين مرشدة جيدة.
شخص واحد يلعب دور امرأة تسعى للمعلومات .اآلخر يلعب المرشدة .استخدام قائمة المرجعية
أعاله ،وقسم األسئلة/اإلجوبة لمعرفة المعلومات ومعرفة كيفية مشاركتھا مع اآلخرين.
ويمكن لشخص ثالث مراقبة الدور الذي تؤديه ويتحقق مما إذا تم الحصول على جميع المعلومات
المستلمة والمقدمة )استخدم القائمة أعاله(
كيفية كسب دعم وتعاون الصيدليات
ال يتوفر الميسوبروستول بعد في صيدليات في بعض المناطق .من المھم زيادة توفر الميسوبروستول
في منطقتك طالما تعرف النساء كيفية استخدامھا .إعثروا على الصيادلة أو المنافذ األخرى مثل
المحالت الصغيرة لبيع األدوية أيضا .إعثروا أيضا على إسم وعنوان ورقم ھاتف موزع
الميسوبروستول في بلدكم .إجلبوا الملصقات و/أو نسخا من اإلرشادات حول كيفية استخدام
الميسوبروستول للوالدة اآلمنة واإلجھاض اآلمن .في كثير من الحاالت من األفضل اإلستعانة
بالصيدلي إلستخدام الميسوبروستول للوالدة اآلمنة والوقاية من الـ  .PPHاستخدم تقديراتك للقيام أو
عدم القيام بمناقشة استخدام الميسوبروستول لإلجھاض اآلمن.
إسأل :ھل لديك/ھل تعرف الميسوبروستول؟ )(Misotac

إذا ال:
قدم نفسك واشرح بأنك:
• تعمل على مشروع للحد من وفيات األمھات
• الميسوبروستول ھو دواء على الئحة األدوية األساسية لمنظمة الصحة العالمية ،يستخدم لمنع
وعالج النزيف الحاد بعد الوالدة ) (PPHواإلجھاض ،واإلسقاط )إذا كان مناسبا(
• والمشروع ھو لتوعية النساء حول إمكانية استخدامھن للميسوبروستول بأنفسھن
• أنك تتوقع أن الكثير من النساء سيحاولن العثور على وشراء الميسوبروستول قريبا جدا )منھا/منه(
نتيجة لھذه الحملة المعلوماتية.
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ثم تسأل ما إذا كان يريد الحصول على الميسوبروستول لبيعه للنساء الالتي سيأتين لطلبه )إعطه
عنوان الموزع في بلدكم(
إذا نعم:
إسأل إذا كان بإمكانك شراؤه؟ )قد يسألك الصيدلي ما حاجتك إليه(
ھل يبيعه دون وصفة طبية؟
ھل يعرف كيف يمكن استخدامه )ھل للـ  PPHواإلجھاض(؟
إشرح من أنت وماذا تفعل )أو تظاھر أنك طبيب(
إسأله/إسألھا إذا كان مھتما بأحدث ما ھو مبني على بروتوكوالت منظمة الصحة العالمية؟
إذا كانت اإلجابة بنعم ،قدم له/لھا الوثائق والملصقات.
كما يمكنك أن تسأل الصيدلي إذا صادف أبدا وسألته نساء عن األدوية التي تسبب اإلجھاض.
إذا نعم :اسأله/إسألھا ما يفعل ،ھل كان يحاول مساعدة ھؤالء النساء.
إذا نعم :أخبره عن الميزوبروستول وإسأل اذا كان يريد معلومات حول استخدامھا.
إذا ال :ال تفعل أي شيء
إذا كان الصيدلي يخبرك انه/انھا تعرف انه يستخدم لإلجھاض ،وأنه/أنھا ضد اإلجھاض ،قل له أنك
تفھم ولكن الھدف من ذلك في الواقع ھو والدة مأمونة ،والكثير من النساء يلدن وحدھن وأن بإمكان
الميسوبروستول التقليل من مخاطر النزيف الحاد بمقدار النصف وأنك كنت تأمل لو أبدى حقا إھتماما
بالمرأة وطفلھا.
إذا كان الصيادلة /الباعة في السوق السوداء يخبروك بأن النساء استخدمنھا لعمليات اإلجھاض
بطريقة محايدة ،أسألھم عما إذا كانوا يودون أن يعرفوا ما يجب أن يقدموا لھن من مشورة ،إذا قالوا
نعم إعطھم مقاالت علمية حول الميسوبروستول )إذا استطعت( ،بعض الملصقات واسألھما لو أنھم
يودون أن يتم تدريبھم على استخدام الميسوبروستول.

أسئلة يتكرر طرحھا وأجوبة

 .١كيف أعرف فيما إذا كنت حامالً وكيف أعرف طول مدة الحمل؟
معظم النساء يقررن أنھن حوامل إذا كن نشيطات جنسيا وإنقطعت عنھن الدورة .الغثيان ،ألم أو
إنزعاج في الثدي ،والتعب من األعراض الشائعة أيضا ً في مرحلة مبكرة من الحمل.
الموجات فوق الصوتية أو اختبارات الحمل ھي الوسيلة الوحيدة للتأكد من أن امرأة ما حامل .ويمكن
أن يتم إختبار الحمل فقط في اليوم األول من إنقطاع الحيض ،قبل ذلك الوقت قد تكون النتيجة غير
موثوقة )اختبار الحمل قد يكون سلبيا بينما المرأة ھي في الواقع حامل( .عند إجراء الفحص
بالموجات فوق الصوتية ،يمكن للطبيب أن يخبر المرأة بالضبط طول مدة حملھا.
ويمكن للمرأة إجراء عملية حسابية معقولة حول مدة حملھا .عليھا معرفة اليوم األول من فترة
الحيض الماضي ،تبدأ العد من ذلك اليوم وحتى ھذا اليوم .عدد األيام ھو طول مدة الحمل .إذا كانت
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تريد أن تعرف مدة الحمل باألسابيع فتقسم عدد أيام على .٧
ويمكن أيضا استخدام حجم الرحم لتقدير مدة الحمل وعادة ما يتم ذلك من قبل الفنيين الصحيين .ومع
ذلك يمكن للمرأة أن تشعر أيضا ببطنھا .أوالً عليھا التأكد من أن مثانتھا فارغة )ينبغي أن تتبول قبل
التحقق( .ثم تستلقي وتتحسس بطنھا بكلتا يديھا لترى إذا كان بإمكانھا أن تشعر الرحم )كرة ثابتة من
حيث الشكل( .إذا كانت أحست بالنھاية العليا من الرحم فقط فوق عظم العانة فھي حامل لحوالي ١٢
أسبوعا ً ) ٨٤يوما( .أما إذا كان الرحم أكبر فھي حامل ألكثر من  ١٢أسبوعا ً ويجب عليھا عدم
استخدام الميسوبروستول لإلجھاض.

 .٢لدي حمل غير مرغوب فيه ،ماذا يمكن أن أفعل؟
إذا كانت المرأة تحت الـ  ١٢أسبوعا ) ٨٤يوما( يمكن لھا محاولة العثور على  ١٢حبة من حبوب
الميسوبروستول وتقوم بعملية اإلجھاض بنفسھا .تضع  ٤حبات تحت لسانھا )تتركھا ھناك على
األقل  ٣٠دقيقة قبل بلعھا .بعد  ٣ساعات تضع  ٤حبات أخرى تحت لسانھا مرة أخرى ،بعد 3
ساعات الحقة يجب عليھا وضع  ٤حبات أخرى تحت لسانھا مرة ثالثة (.لھذا فعالية بنسبة ٩٠-٨٠
.٪
إذا كان لديھا إمكانية الوصول إلى اإلنترنت يمكنھا طلب المساعدة على العنوان التالي:
www.womenonweb.orgأو البريد اإللكتروني  . info@womenonweb.orgنساء على
الشبكة أو النت ھو الخط المرجعي لخدمات اإلجھاض الطبية التي تساعد المرأة في اإلجھاض الطبي
بواسطة ميفبريستون وميسوبروستول والتي تتمتع بفعالية بنسبة .٪ ٩٨

 .٣أين يمكنني الحصول على ميسوبروستول؟
في أوغندا  ،الميسوبروستول مسجل ويباع تحت اسم  ،Misotacأما في بلدان أفريقيا الشرقية فيمكن
العثور عليه تحت أسماء ) Misotacتنزانيا() Isovent ،كينيا( ،سايتوتك )في أكثر البلدان(.
كما يستخدم الميسوبروستول في جميع أنحاء العالم لعالج قرحة المعدة وعالج التھاب المفاصل.
يجب أن تحتوي كل حبة من حبوب الميسوبروستول على  .mcg ٢٠٠ينبغي على المرأة شراء ما ال
يقل عن  ١٢حبة من حبوب الميسوبروستول ذات الـ  ٢٠٠ميكروغرام .أحيانا يباع من دون وصفة
طبية .وفي بعض األحيان تكون الوصفة الطبية ضرورية.
للحصول على ھذه األدوية  ،يمكن للمرء أن يقول على سبيل المثال بأنه يحتاج إليھا لقرحة المعدة أو
لوالدة آمنة .إذا كانت ھناك مشاكل في الحصول على الدواء في صيدلية واحدة ،يجب على المرأة
محاولة صيدلية أخرى ،أو إرسال أحد األصدقاء الذكور أو شريك الحياة ،حيث يواجھون مشاكل أقل
في الحصول عليھا.
إذا كان لدى صيدلي ميزوبروستول ولكنه يتطلب وصفة طبية ،يمكن للمرأة أن تجد طبيبا ً على
استعداد ليكتب وصفة باألدوية ،أو يمكنھا أن ترتب وصفة طبية بنفسھا أيضا باستخدام وصفة طبية
ألدوية أخرى كمثال وتقوم بإستبدال اسم الدواء الموجود بـ:
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"آر إكس /ميسوبروستول  ٢٠٠ميكروغرام  ١٢ --حبة "
زائداً التوقيع المبھم والموجود أصال في أسفل الورقة والتاريخ.

 .٤ما ھي مخاطر استخدام الميسوبروستول لإلجھاض؟
إذا كانت المرأة تستخدم الميسوبروستول ،يجب عليھا طلب المشورة الطبية في أقرب وقت ممكن،
بسبب ھذه األعراض:
 --١إذا كان ھنالك نزيف حاد يستمر ألكثر من  ٢ساعتين ،وأكثر من حفاظتين صحية كبيرة الحجم
تنقع بالدم كل ساعة .يمكن أن يكون الشعور بالدوار أو خفة الرأس عالمة على فقدان الكثير من
الدم ،ھذا أمر خطير ويجب أن يعالج من قبل طبيب
 --2حمى )ألكثر من  ٣٨درجة مئوية( ألكثر من  ٢٤ساعة ،أو إذا كانت تعاني من حمى ألكثر من
 ٣٩درجة في أي وقت
 --٣إفرازات مھبلية ذات روائح كريھة.
 --4ألم حاد في أسفل الظھر.
إذا كانت المرأة تعتقد أنھا قد يكون لھا مضاعفات يجب أن تذھب إلى الطبيب على الفور .يجب ان ال
تقول للطاقم الطبي أنھا حاولت اإلقدام على اإلجھاض ،يمكنھا أن تقول لھم حدث لھا اإلجھاض
العفوي .على األطباء واجب المساعدة في جميع الحاالت.
وأعراض اإلجھاض الدوائي ھي بالضبط نفس أعراض اإلجھاض التلقائي والطبيب لن يكون قادرا
على رؤية أية أدلة عن وجود اإلجھاض ولن يفحصھا للبحث عن األدلة.

 --٥أنا حامل ألكثر من  ١٢أسبوعا .ھل يمكنني االستمرار في إستخدام الميسوبروستول؟وإلى
متى؟
الميزوبروستول ال يزال ساري المفعول بعد  ١٢أسبوعا من الحمل ،ولكن تزداد مخاطر المضاعفات
من  ٪4الى  ٪ ٨لدى النساء الالتي ھن في حالة الحمل في الفصل الثاني )أي بعد  ١٢أسبوعا من
الحمل( ،محاولة إنھاء الحمل بالميسوبروستول على النحو المبين أدناه ،سوف تواجه نزيفا حادا جداً.
وال ينبغي أن تكون المرأة لوحدھا أبدا عند القيام بذلك.
ال تشجع امرأة بقوة على القيام باإلجھاض بعد  ١٥أسبوعا من قبل نفسھا بسبب المخاطر العالية
والمضاعفات ألنه يمكن أن يكون مؤلما جدا ومضراً .إنه في الحقيقة تحريض على الوالدة في تلك
المرحلة )المرأة "تمر بآالم الوالدة"( بحيث ينبغي لھا ان تكون قريبة من المستشفى .ينصح بشدة أن
تؤخذ حبوب منع الحمل في غرفة االنتظار في المستشفى أو في مكان قريب جدا من المستشفى لكون
المرأة تحتاج إلى عناية طبية عاجلة .إذا كانت بحاجة إلى رعاية الطوارئ في المستشفى فمن المھم
أن تخبر األطباء أن لديھا اإلجھاض العفوي ،بما أن النساء يمكن أن يحاكمن بسبب اإلجھاض
فاألعراض والعالجات ھي نفسھا.
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للحث على اإلجھاض بعد  ١٢أسبوعا ) ٨٤يوما( من الحمل ،تحتاج المرأة إلى  ١٠أقراص
ميسوبروستول  ٢٠٠ميكروغرام .تضع  ٢حبة في مھبلھا كل  ٣ساعات .تستمر في وضع األقراص
كل  ٣ساعات حتى يحدث لديھا اإلجھاض ،ولكن ليس ألكثر من  ٥مرات.
ھناك إحتمال بنسبة  ٪ ٩٠ان يحدث اإلجھاض في غضون  ٢٤ساعة .ينبغي أن تضع المرأة
الحبوب في عمق مھبلھا بالقدر الممكن )حيث يبدأ الرحم( .عليھا أن تغسل يديھا قبل القيام بذلك.
تعمل الحبوب على نحو أفضل لو تم ترطيبھا باللعاب أو الماء المعقم قبل وضعھا في المھبل.
يجب أن تدرك المرأة انھا سوف تفقد الكثير من الدم واألنسجة ،وحتى الجنين )يعتمد حجمه على مدة
الحمل( ،في ھذه الحالة يمكن التعرف عليه ويمكن أن يكون من المؤلم جدا أن نرى ذلك.
إذا قامت المرأة بإستخدام الميسوبروستول في المھبل واحتاجت أن تذھب إلى الطبيب بسبب
المضاعفات ،ينبغي أن تتفحص مھبلھا بعناية وتقوم بإخراج ما تبّقى من حبوب منع الحمل قبل
الذھاب إلى الطبيب .يمكن أن تبقى الحبوب موجودة حتى  ٤أيام بعد إستخدام الميسوبروستول من
قبل امرأة .إذا قامت بإزالة الحبوب ،ال يمكن للطبيب ان يقول انھا حاولت اإلجھاض ،يمكنھا أن تقول
انھا تعاني من اإلجھاض التلقائي.
ال ينبغي أبدا أن تستخدم الميزوبروستول بعد الحمل  ٢٠أسبوعا .الجنين قادر على العيش خارج رحم
المرأة من عمر الـ  ٢٠أسبوعا .استخدام الميسوبروستول بعد ھذه الفترة يمكن أن يسفر عن والدة
طفل حي.

 --٦ھل يمكنني أن أقوم باإلجھاض الدوائي وأنا أرضع؟
من األفضل أن ال يرضعن خالل الساعات الـ ٥األولى بعد استخدام الميسوبروستول ومن األفضل أن
تتخلص من الحليب المنتج في الـ  ٥ساعات األولى .بعد ذلك ،يمكن للمرأة أن تقوم باإلرضاع
الطبيعي .ومع ذلك ،إذا كان يجب على المرأة أن ترضع فإنھا ربما ال تضر الرضيع.

 .٧ھل سأكون قادرا على الحمل وسيكون لي أطفال بعد اإلجھاض الطبي؟
اإلجھاض الطبي بالميسوبروستول ال يؤثر على القدرة على اإلنجاب أو الحصول على طفل في
المستقبل .في الواقع ،إذا كانت المرأة ال تريد أن تصبح حامال في ھذا الوقت ،من المھم البدء
باستخدام وسائل منع الحمل ألقرب وقت ألنھا تبدأ بعالقات جنسية من جديد.

 .٨ھل إجراء عملية إجھاض بالحبوب آمن إذا كنت بالفعل مررت بتجربة واحدة سابقة؟
النساء خصبات لنحو  ٤٠عاما .بعض النساء يحتجن إلى أكثر من مرة واحدة من اإلجھاض بالحبوب
بسبب فشل المنع ،إال أن إقامة عالقات جنسية لدى بعض النساء ليس من إختيارھن ،فيحدث الحمل
أولعدم توفر المعلومات حول تحديد النسل .إجھاض آمن واحد أو أكثر من إجھاض آمن ال يؤثر على
صحة المرأة أو على قدرتھا على إنجاب األطفال في المستقبل.
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 .٩ماذا لو آخذ األدوية على أية حال ولست حامال؟
لن تتضرر صحة المرأة إذا كانت غير حامل وتأخذ األدوية على أية حال .ومع ذلك  ،فانھا ال تزال
تعاني من اآلثار الجانبية لألدوية :بما في ذلك الغثيان ،التقيؤ ،االسھال ،القشعريرة أو حمى منخفضة
لمدة تصل إلى  ٢٤ساعة.

 .١٠ھل يمكن أن أستخدم الميسوبروستول إذا كان لدي  + HIVأو مصابة بمرض اإليدز؟
يمكن استخدام الميسوبروستول بأمان من قبل النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية .قد
تكون النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية في خطر أعلى قليال لإلصابة بالعدوى وبفقر
الدم .قد يكون مفيدا إذا كانت قد بدأت تأخذ حبوب الحديد لعالج فقر الدم بل يفضل أيضا إستخدام
المضادات الحيوية لمنع العدوى ) ١٠٠ملغ دوكسيسايكلين  ٢مرات في اليوم الواحد لمدة  ٧أيام في
المجموع(.

 .١١كم من الوقت يحتاج الميسوبروستول قبل أن يكون له تأثير وإلى متى ستستمر األعراض
)وجع البطن ،فقدان الدم والغثيان وغيرھا(؟
في معظم الحاالت ،سوف يكون للميسوبروستول مفعوله في غضون  ٤ساعات وتبدأ المرأة بالشعور
بحصول التقلصات والنزيف .يمكن لألعراض )ألم  ،وفقدان الدم  ،والغثيان  ،واإلسھال  ،وغيرھا(
أن تدوم لتصل إلى  ١٢ساعة ،ولكن ينبغي أن يختفي عند اكتمال اإلجھاض.
قد يكون لدى المرأة عملية إجھاض غير مكتملة إذا إستمر النزيف لفترة طويلة ،وكان النزيف كثيرا
جدا )أكثر بكثير من فترة الحيض العادية( ،يصاحبھا ألم ال يطاق في بطنھا بعد بضعة أيام من أخذ
الميسوبروستول ،وحمى ونزيف مستمر وقوي بعد ثالث أسابيع ،أو ألم عند الضغط على بطنھا .إذا
كان لديھا أي من ھذه األعراض ينبغي أن تذھب إلى المستشفى أو الطبيب إلكمال اإلجھاض .ليس
من الضروري ان تقول للطاقم الطبي أنھا حاولت اإلقدام على اإلجھاض ،يمكنھا أن تقول انھا عانت
من االجھاض التلقائي .ال توجد اختبارات يمكن أن تظھر أن المرأة قد أقدمت على اإلجھاض الطبي.
من المھم للغاية عالج اإلجھاض غير المكتمل ألن األنسجة والدم الباقي في الجسم قد تسبب النزيف
الحاد أو اإللتھابات.

 .١٢وكم من الدم سأفقد ،وما ھو لون الدم؟
والقاعدة العامة ھي أن الدم الطازج أحمر والدم القديم بنّي .عند اإلجھاض يفترض أن تفقد امرأة
الكثير من الدم األحمر .على المرأة التي لم تكن متأكدة إذا ما نزفت بما فيه الكفاية التحقق مما إذا كان
اإلجھاض ناجحا أومنتھيا .ومن الطبيعي أن يكون ھناك نزيف خفيف غير منتظم لمدة تصل إلى ثالثة
أسابيع بعد اإلجھاض الطبي )أحيانا أطول(.

 .١٣ھل أرى ما ينتج عن اإلجھاض )المشيمة  ،الجنين  ،والدم( ،وماذا أفعل بھا؟
اعتمادا على طول فترة الحمل عند المرأة واإلجھاض الطبي ،قد يكون كيس الحمل صغيرا ويكون
مرئيا مع بعض األنسجة المحيطة به .على سبيل المثال ،إذا كانت المرأة حامال فقط لخمسة إلى ستة
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أسابيع ،فلن يكون ھناك كيس مرئي سوى دم وتجلطات )تخثرات( .أما في تسعة أسابيع أو أكثر من
ذلك فانھا قد تكون قادرة على العثور على كيس في الدم ومن الممكن ان ترى الجنين .عند الحمل من
 ٨أو  ٩أسابيع يكون الجنين حوالي  ٢,٥سم .يمكن أن يبعث ھذا على األسى .من األفضل رمي كل
شيء في المرحاض أو لفّه بالفوط الصحية ورمي كل شيء بعيدا.

 .١٤أخذت الجرعة األولى من الميسوبروستول وبدأ النزيف ،ھل ينبغي أن آخذ الجرعات الثانية
والثالثة؟
نعم  ،يجب ان تأخذ الجرعات الثانية والثالثة ،على الرغم من فقدان الدم .وقد أثبتت األبحاث العلمية
أن الجرعات الثانية والثالثة تزيد من فعالية العالج وتقلل من عدد حاالت اإلجھاض غير المكتملة )أي
النسيج ال يزال في الرحم( مما يعني أنه تنتفي الضرورة ألي عالج الحق .ينبغي ألعراض الحمل
مثل الغثيان ووجع الثدي ،والتعب أن تختفي بعد أيام قليلة من أخذ حبوب الميسوبروستول .للتأكد من
أن العالج كان ناجحا ،يمكن للمرأة أيضا الذھاب الى المستشفى للفحص بالموجات فوق الصوتية
للتأكد ما إذا كان اإلجھاض قد تم بنجاح.

 .١٥تناولت الميسوبروستول ولكن لم أفقد أو فقدت القليل جدا أو لم أفقد القدر المتوقع من الدم،
ھل نجح العالج؟
من الصعب جدا تحديد ما إذا كان اإلجھاض ناجحا وكامال .إذا كانت المرأة ال تزال ال تنزف أو
تنزف قليال جدا ،وأنھا واثقة من أنھا حامل ،لديھا إما الحمل المستمر أو ربما الحمل خارج الرحم
)الحمل الخارجرحمي( .إذا لم تكن المرأة متأكدة مما إذا كان اإلجھاض حدث ،ألنھا لم تفقد إال القليل
من الدم ،يجب ان ال تنتظر بل يجب محاولة التحقق في أقرب وقت ممكن لمعرفة ما إذا كانت ال تزال
حامال .في ھذه الحالة يجب أن يكون لديھا صورة صوتية .يمكن للمرأة أن تخبر الطبيب انھا تعتقد ان
لديھا إجھاض.

 .١٦ھل أستطيع أن آكل أو أشرب وأنا آخذ الميسوبروستول؟
ال ينبغي للمرأة شرب الكحول أو تناول المخدرات ،ألنھا يمكن أن تؤثر على حكمھا .يمكنھا تناول
الطعام وشرب السوائل بشكل طبيعي .ومع ذلك ،ألن بعض النساء يعانين من الغثيان فيفضل أن
تتناول القليل.

 .١٧ماذا يحدث إذا لم أتناول الميسوبروستول تماما في غضون  ٣ساعات بعد الجرعة األولى؟
إلى حد الـ  ١٢أسبوعا من الحمل ،فإن الطريقة األكثر فعالية الستخدام األدوية ھي أخذ  ٣جرعات
من  ٤حبوب من الميسوبروستول مع فواصل من  ٣ساعات ) ٤حبوب ،انتظار  ٣ساعات ٤ ،حبوب
انتظار  ٣ساعات ،و  ٤حبوب ،ليصل لى  ١٢حبا( .ومع ذلك  ،فإنه يمكن أيضا أن تتناوله بعد ما
يصل الى  ١٢ساعة بعد الجرعة األولي ،ولكن ھذا أقل فعالية.
وينبغي أن ال تأخذ المرأة أكثر من  ١٢من الحبوب ليصل اإلجمالي إلى  ١٢أسبوعا أو  ١٠حبوب في
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المجموع بعد  ١٢أسبوع .يمكن لجرعة زائدة أن يكون خطرا على صحتھا! كلما طالت فترة الحمل،
يصبح الرحم أكثر حساسية للميزوبروستول وبالتالي فإن زيادة الجرعة يمكن أن يثير على سبيل
المثال تقطع )تمزق( الرحم! ولكن من الممكن واآلمن تكرار استخدام الميسوبروستول بعد أيام قليلة،
إذا لم تكن المحاولة األولى ناجحة.

 .١٨إستخدمت الميسوبروستول لكن اختبار الحمل ال يزال ايجابيا ،فماذا يجب أن أفعل؟
ينبغي على المرأة االنتظار لمدة  ٣أسابيع بعد اإلجھاض إلجراء اختبار الحمل .في بعض األحيان،
اختبارات الحمل ال تزال إيجابية عند  ٣أو  ٤أسابيع بعد اإلجھاض ،ألن الھرمونات ال تزال في الدم.
في ھذه الحالة ال يمكن إال للموجات فوق الصوتية التأكيد ما إذا كانت المرأة التزال حامال أم ال.
إذا كانت أعراض الحمل لم تختف بعد بضعة أيام من استخدام األدوية فمن الممكن أن تكون المرأة ال
زالت حامال .فقدان الدم ال يعني أن اإلجھاض كان ناجحا ،وھذا ھو السبب في أنه من المھم جدا التأكد
من أن الحمل متواصل بواسطة الموجات فوق الصوتية أو باختبار الحمل.

 .١٩ما ھي أعراض الحمل المتواصل وما يمكن للمرأة القيام به في ھذه الحالة؟
إذا كانت أعراض الحمل مثل الغثيان ،ألم الثدي ،والتعب ال تختفي بعد اإلجھاض الطبي من الممكن
أن يكون لديھا الحمل المتواصل .ويمكن أن تجري الفحص بالموجات فوق الصوتية أو اختبار الحمل
بعد  ٤-٣أسابيع .إذا لم تكن المرأة متأكدة مما إذا كان اإلجھاض حدث ،ألنھا ال تزال تشعر بشعور
الحوامل ،يجب عليھا ان ال ننتظر ويجب أن تحاول الحصول على فحص الموجات فوق الصوتية
لمعرفة ما إذا كانت ال تزال حامال.
إذا كان لديھا الحمل الجاري يمكنھا استخدام الميسوبروستول مرة أخرى بعد بضعة أيام الحقة .فمن
الممكن أن ال يكون الميسوبروستول فعاال مرة أخرى ،سيؤدي إلى اإلجھاض فقط في حوالي ٩٠-٨٠
 ٪من الحاالت.
إذا كان حمل المرأة دون  ٩أسابيع ويمكنھا الوصول إلى اإلنترنت فبإستطاعتھا أن تطلب المساعدة
من :نساء على الشبكة  www.womenonweb.orgأو البريد اإللكتروني
 .info@womenonweb.orgنساء على الشبكة أو النت ھو الخط المرجعي لخدمات اإلجھاض
الطبية التي تساعد المرأة في اإلجھاض الطبي بواسطة الميفبريستون والميسوبروستول والتي تتمتع
بفعالية بنسبة  ٪ ٩٩-٩٧من الحاالت.

 .٢٠أخذت الميسوبروستول قبل بضعة أيام ،وأنا ال زلت أعاني من الكثير من األلم ،ھل ھذا
طبيعي؟
ال  ،ھذا ليس طبيعيا .إذا كان العالج ناجحا ،يجب على المرأة أن ال تعاني من أي ألم ،عدا عن بعض
الدم الذي يفقد .إذا كان ھناك الكثير من النواتج المتبقية من الحمل في الرحم )اإلجھاض غير
المكتمل( فإنه يمكن أن يسبب األلم .الطريقة الوحيدة للتأكد من ھذه ھي الفحص بالموجات فوق
الصوتية .البقايا الصغيرة في الرحم عادة ما تخرج من تلقاء نفسھا مع الحيض المقبل .أما الكبيرة ،قد
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ال تختفي من تلقاء نفسھا .إذا لم يكتمل اإلجھاض ،ربما كانت بحاجة إلى جرعة إضافية من
الميسوبروستول ) ٢حبتين ميسوبروستول تحت اللسان تترك ما ال يقل عن  ٣٠دقيقة لتتحلل( أو
الكرتاج أي الكشط أو الشفط ،وخاللھا سيتم إزالة األنسجة المتبقية من الرحم من قبل طبيب.

 .٢١ما ھو عالج اإلجھاض غير المكتمل/اإلسقاط غير المكتمل؟
إذا كان اإلجھاض لم يكتمل بعد ،تكون المرأة بحاجة الى جرعة اضافية من الميسوبروستول ،كرتاج
)كشط( او تفريغ يقوم خاللھا الطبيب بإزالة األنسجة المتبقية من الرحم .على األطباء واجب
المساعدة في جميع الحاالت .جرعة إضافية من الميسوبروستول لإلجھاض غير المكتمل ھي٢ :
حبتين تحت اللسان تترك ما ال يقل عن  ٣٠دقيقة لتتحلل.

 .٢٢كيف أعرف أن لدي العدوى؟
إذا كانت المرأة تعاني من حمى ألكثر من  ٣٨درجة مئوية ألكثر من  ٢٤ساعة أو الحمى ألكثر من
 ٣٩درجة أو إذا كانت المرأة تالحظ أن لھا سوائل مھبلية غير عادية )ذات رائحة كريھة غير
معتادة( ينبغي أن تراجع الطبيب في أقرب وقت ممكن .قد تكون ھذه األعراض عالمات للعدوى.
ويمكن عالج العدوى بالمضادات الحيوية ،والمضادات الحيوية األكثر شيوعا لعالج ھذا النوع من
العدوى ھي دوكسيسايكلين.

 .٢٣ما ھي أعراض الحمل خارج الرحم وما ھو العالج؟
إذا كانت المرأة الحامل تعاني من الضعف الشديد أو األلم في البطن ،يجب عليھا الحصول على
المساعدة الطبية على الفور ،ألنه قد يكون الحمل خارج الرحم ) (ectopic pregnancyوحصل تمزق.
ھذه ھي الحالة التي تھدد الحياة والطبيب سوف يساعدھا دائما .والعالج ھو إما دواء يسمى بالـ
) methrotrexateالذي يؤدي إلى تالشي الحمل( أو االستئصال الجراحي للحمل خارج الرحم وأنه
ضروري إلنقاذ حياة المرأة.

 .٢٤ماذا يمكنني أن أقول إذا ذھبت إلى الطبيب أو المستشفى ألنني قد يكون لي مضاعفات؟
ليس من الضروري ان تقول للطاقم الطبي أنھا حاولت اإلقدام على اإلجھاض ،يمكن للمرأة أن تقول
أيضا انھا كانت تعاني من االجھاض التلقائي .ال يمكن للطبيب أن يرى الفرق .العالج إلجراء عملية
إجھاض غير مكتمل أو اإلجھاض اإلعتيادي ھو نفسه تماما .إذا كنت تستخدمين الحبوب في المھبل،
قومي بإزالة كل آثار للحبوب.

 .٢٥ھل يمكن أن يتم الكشف عن الميسوبروستول في الدم أو عند أي نوع آخر من االختبار؟
ال ،فإن فحص الدم أو أي نوع آخر من االختبار )مثل الخزعة( ال يُظھر أن المرأة تستخدم
ميسوبروستول .ال يمكن لألطباء التعرف على الفرق بين اإلجھاض العفوي واإلجھاض المقرر إال
إذا وجدوا اثار الحبوب.
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 .٢٦ما ھي فرص تشوه الجنين إذا كان لدي الحمل المستمر بعد استخدام الميسوبروستول؟
من أجل التجنب التام لخطر الجنين المشوه يجب على المرأة أن تنھي فترة الحمل إذا لم تنجح محاولة
اإلجھاض بالميسوبروستول.
ھناك ارتباط بين العيوب الخلقية والميسوبروستول .وتشمل ھذه العيوب تشوھات في الجمجمة
واألطراف )وتسمى متالزمة موبيوس( .ومع ذلك ،فإن المخاطر النسبية إلنجاب طفل بتشوھات بعد
استخدام الميسوبروستول منخفضة )أقل من  ١في الـ  ١٠٠٠والدة مشوھة عندما يتعرض الجنين
للميسوبروستول(.
للمقارنة :الخطر الطبيعي إلنجاب طفل يعاني من متالزمة داون ھو  ١من الـ  ١٣٠٠المرأة في عمر
الـ  ٢٥عاما ،ويزيد الخطر إلى  ١من الـ  ٣٦٥في سن الـ  ٣٥عاما ،ھذا يشكل خطرا أكبر بكثير من
خطر التشوھات نتيجة الستخدام الميسوبروستول .إذا كانت المرأة تخشى التشوھات بعد محاولة
فاشلة إلجراء عملية إجھاض بحبوب الميسوبروستول ،يجب عليھا مراجعة الطبيب وتخضع للفحص
بالموجات فوق الصوتية .والتشوھات تظھر على الموجات فوق الصوتية.

 .٢٧ھل يمكنني الحصول على حمل مرة أخرى مباشرة بعد استخدام الميسوبروستول؟
نعم .إذا كانت المرأة ال تريد أن تصبح حامال مباشرة ،من المھم جدا البدء باستخدام وسائل منع الحمل
على الفور.
ويمكن استخدام العوازل الطبية على الفور .يمكن البدء بحبوب منع الحمل وغيرھا من وسائل منع
الحمل الھرمونية مثل التصحيح ،الحلقة ،أو الحقن منذ اليوم الذي تأخذ فيه المرأة الميسوبروستول .إذا
لم ينجح اإلجھاض الطبي لسبب ما وانھا ال تزال حامال ،فالھرمونات المستخدمة في حبوب منع
الحمل ،الحلقة ،التصحيح والحقن ليس لھا خطر على الجنين .وينبغي على المرأة أن تتأكد دائما من
أن اإلجھاض كان ناجحا .قبل إستعادة المرأة لحيضھا العادي مرة أخرى ،تكون وسائل منع الحمل
الھرمونية أقل فعالية من المعتاد ،لذلك يجب عليھا أيضا استخدام أسلوب الحاجز )مثل الواقي
الذكري(.
ويمكن وضع اللولب )اللفة( في أقرب وقت بين  ١٤-٤يوم من أخذ الميسوبروستول ،حتى لو كان ال
يزال ھناك نزيف خفيف .يمكنھا االنتظار أيضا الدخال اللولب حتى الحيض العادي المقبل ،لكنھا
سوف تحتاج إلى استخدام طريقة أخرى لمنع الحمل في الوقت نفسه إذا كانت ال ترغب في المرور
بمجازفة الحمل.
إذا كانت المرأة ترغب في أن تصبح حامال مرة أخرى بعد إجراء اإلجھاض الدوائي ،األفضل لھا ھو
االنتظار إلى ما بعد أول طمث عادي ،لكن مع وجوب استخدام وسائل منع الحمل حتى ذلك الحين.
على الرغم من أنه يمكن أن تستعيد الحيض الطبيعي مرة أخرى بعد عدة أسابيع )عادة  ٦-٤أسابيع(
بعد اإلجھاض ،لكنھا يمكن ان تبيض في أول اسبوع او اسبوعين بعد االجھاض ،وھو ما يعني انھا
يمكن ان تحبل على الفور.
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 .٢٨متى يمكنني البدء في اقامة عالقات جنسية مرة أخرى بعد االجھاض الطبي؟
من األفضل أن تنتظر لمدة  ٥أيام بعد أخذ الميسوبروستول القامة عالقات جنسية .المدخل إلى الرحم
)عنق الرحم( ربما يكون مفتوحا قليال مباشرة بعد اإلجھاض ،وھناك خطر أكبر لإلصابة بالعدوى إذا
مارست المرأة عالقات جنسية خالل ھذه الفترة .ينبغي لھا أن ال تضع حشا أو أي شيء آخر في
المھبل لمدة  ٥أيام.

 .٢٩ھل سيكون لي مشاكل عاطفية بعد اإلجھاض؟
إذا كانت المرأة غير متأكدة ما إذا كان اإلجھاض ھو حق من حقوقھا ،ينبغي مناقشة االمر مع صديق
تثق به أو أحد أفراد أسرتھا قبل استخدام أي أدوية.
معظم النساء ال يحتجن إلى أي مساعدة نفسية بعد اإلجھاض .مشاعر الندم بعد اإلجھاض نادرة.
واالستجابة العاطفية األكثر شيوعا بعد اإلجھاض ھي في الواقع الشعور باإلرتياح أوالتحرر .مشاعر
عابرة كالشعور بالذنب أو الفقدان أو الحزن ،شائعة ،غير أن معظم النساء يمكن لھن التغلب على
المشاعر السلبية التي قد تؤثر عليھن .فمن الطبيعي أن ينتابھا شعور عاطفي بعد اإلجھاض .في حين
قد تواجه الحزن أو األسى ،وھذه المشاعر عادة ما تزول بعد أيام قليلة .ولكن في البلدان حيث وصمة
العار والمحرمات االجتماعية كبيرة ،يكون أكثر شيوعا للنساء أن يعانين من الشعور بالذنب والخجل.
بعض النساء يشعرن بتأنيب الضمير ألنھن ال يشعرن بالذنب تجاه اإلجھاض ،بينما يعتقدن أنھن يجب
أن يشعرن بالذنب .عموما ،يمكن أن يساعد فھم األلم العاطفي على البدء بالتخلي عن الحزن
والغضب ،والشعور بالذنب أو الخجل.
المرأة التي تمر باإلجھاض ليست شخصا سيئا ألنھا مارست عملية إجھاض .وھي أيضا ليست
وحدھا في اإلقدام على اإلجھاض الذي تم اختياره .وفوجئ العديد من النساء أن يعلمن أن حوالي ٤٢
مليون امرأة في جميع أنحاء العالم يمرن باإلجھاض كل سنة.

 .٣٠ھل الوالدة في المنزل آمنة ؟
إذا كان الحمل طبيعيا يمكن إلمرأة أن تلد في البيت بمساعدة قابلة ماھرة .لألسف ،ليست القابالت
الماھرات متوفرات دائما ،وأحيانا تكون المرأة وحدھا أو مع شخص ليس من ذوي الخبرة في توجيه
عملية الوالدة.
إذا كانت المرأة الحامل تشكو من مضاعفات مثل ارتفاع ضغط الدم ،السكري ،فقر الدم الشديد،
سوائل اكثر من الالزم أو أقل ،النمو غير الطبيعي للجنين أو مشاكل في المشيمة ،ينبغي في ھذه
الحاالت أن تجري الوالدة دائما في المستشفى.
يمكن للمرأة أن تبدأ الوالدة في المنزل ولكن أثناء عملية الوالدة قد تبرز مشاكل ألن الطفل كبير جدا
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بالنسبة لجسم المرأة ،الطفل ليس في الوضعية المناسبة ،قد تستغرق الوالدة وقتا طويال ،أو تقلصات
الرحم ليست قوية بما فيه الكفاية .في ھذه الحاالت يجب أن يتم نقل المرأة إلى المستشفى في أقرب
وقت ممكن لتجري الوالدة تحت إشراف طبي.

 .٣١ما ھو النزف ما بعد الوالدة ) (PPHومتى يحدث؟
النزف ما بعد الوالدة ھو النزف المھبلي المفرط في غضون  ٢٤ساعة بعد الوالدة .وھذا يعني أكثر
من  ٥٠٠مل من فقدان الدم.
حتى لو بدت عملية الوالدة وكأنھا تسير كلھا على ما يرام ،فقد ال تزال المرأة معرضة للـ .PPH
ھذا ھو السبب الرئيسي للوفاة بعد الوالدة ) ٪ ٢٥من مجموع وفيات األمھات في العالم(١٢٥.٠٠٠ .
من  ٥١٥.٠٠٠من النساء اللواتي يمتن في فترة الحمل يمتن بسبب النزيف بعد الوالدة.

 .٣٢كيف يمكنني أن أعرف بحدوث الـ PPH؟
غالبا ما يكون من الصعب تقدير فقدان الدم بعد الوالدة .قد تكون بطيئة والنزيف يحدث خالل عدة
ساعات.

 .٣٣ما الذي يسبب PPH؟
السبب الرئيسي لحدوث النزيف الحاد بعد الوالدة ھو أن ) (٪ ٩٠-٧٠من الرحم ال يتقلص .أسباب
أخرى ھي األضرار الجسيمة التي تلحق بقناة الوالدة )التمزق ...الخ( ،اإلحتفاظ بالمشيمة ،تمزق
الرحم ،انقالب الرحم ،و) DICأمراض تجلط الدم( والذي ھو تخثر غير طبيعي في األوردة الدموية.

 .٣٤متى يحصل عادة إطالق المشيمة؟
في  ٪ ٩٠من الحاالت يتم طرد المشيمة خالل  ١٥دقيقة بعد خروج الطفل .يحدث الـ ٦ PPH
مرات أكثر إذا لم يتم طرد المشيمة خالل  ٣٠دقيقة.

 .٣٥لماذا ال يتقلص الرحم أحيانا؟
• إذا كانت المشيمة ال تزال في الرحم
• إذا كان الرحم كبيرا جدا بسبب تعدد حاالت الحمل ،الطفل كبير ،الكثير من السوائل
• إذا استغرق الطلق )خروج الطفل( مدة طويلة جدا ،أو كان سريعا جدا
• المثانة ممتلئة

 .٣٦ما الذي يمكنني القيام به لمنع PPH؟
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من الممكن منع الـ  PPHفي  ٪ ٦٠من الحاالت إذا تم اتخاذ التدابير التالية بعد والدة الطفل ولكن قبل
خروج المشيمة )المرحلة  ٣من الطلق(.
ھذه التدابير ھي :
 .١تجفيف المولود فورا بعد الوالدة ووضعه على بطن األم أو على مقربة من ثدييھا إذا أرادت أن
ترضع )النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية-اآليدز ال ينبغي لھن أن يرضعن ألنھن
يزدن من خطر العدوى للطفل( .تغطية رأس الطفل بقطعة قماش أو بطانية دافئة.
 --٢في حدود  ١دقيقة بعد والدة الطفل :تحسس البطن للتأكد من عدم وجود طفل آخر في الرحم .إذا
لم يكن ھناك طفل آخر ،تأكدي من جعل الرحم يتقلص بوضع  ٣أقراص من الميسوبروستول ٢٠٠
ميكروغرام تحت لسان المرأة .يمكن للمرأة القيام بذلك بنفسھا حتى إذا لم يكن ھنالك أي من
األصحاب الماھرات لمساعدتھا على الوالدة.
 -- ٣إشبك )إربط( الحبل وانتظر خروج/طلق المشيمة.
إذا كانت إحدى القابالت الماھرات موجودة يمكنھا أن تساعد الرحم على طرد المشيمة بسرعة :بعد
إعطاء الميسوبروستول ،تشبك الحبل من المشيمة ،تضع يدھا على أسفل البطن لدعم الرحم تقوم
برفق بجر الحبل عندما يتقلص الرحم )جر الحبل المسيطر عليه(.
 -- ٤قم بتدليك الرحم )من النھاية العليا( بعد خروج المشيمة حتى يتقلص )حتى يصبح كالكرة
الصلبة( .إفعل ذلك كل  ١٥دقيقة لساعتين .يمكن للمرأة أيضا تدليك بطنھا بنفسھا أو أي شخص آخر
حاضر عند الوالدة للقيام بذلك.

 .٣٧ماذا علي أن أفعل عندما ال يزال ھناك نزيف حاد بعد استخدام الميسوبروستول؟
حتى عندما تجري محاولة منع الـ  ،PPHفإن  ٪ ٣من النساء يفقدن أكثر من  ١٠٠٠مليلتر من الدم.
إذا بدأت أو إستمرت المرأة بفقدان الكثير من الدم بعد استخدام الميسوبروستول ،ينبغي نقلھا إلى
المستشفى بأقرب وقت ممكن!

 .٣٨ماذا يحدث للمرأة التى تأخذ الميسوبروستول لمنع الـ  PPHإذا كان ال يزال ھناك طفل آخر
في الرحم؟
إذا كان ال يزال ھناك طفل ،ھناك خطر يتمثل في أن الرحم سوف يتمزق ،وھذا أمر خطير جدا.

 .٣٩ھل ھناك أدوية أخرى تساعد على تقلص الرحم؟
نعم  ،حقنة من ھرمون األوكسيتوسين أو اإليرغوميترين تسبب تقلصات في الرحم وتمنع الـ ،PPH
ولكن ال يمكن تطبيقھا إال من قبل قابلة ماھرة .يمكن إعطاء الميزوبروستول من قبل الناس الذين
ليسوا من المھنيين الصحيين .أنه ال يتطلب التبريد ورخيص.

 .٤٠ما ھي اآلثار الجانبية الستخدام الميسوبروستول بعد الوالدة؟
يمكن للمرأة أن تمر بالحمى/القشعريرة  ،الغثيان ،التقيؤ ،االسھال واآلالم

 .٤١ھل أستطيع إرضاع المولود بعد أن ألد وبعد اخذ الميسوبروستول فورا؟
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نعم  ،يمكن للمرأة أن تبدأ الرضاعة الطبيعية بشكل عادي.
عندما توصف لمنع الـ  ،PPHال يوجد تعارض بين الميسوبروستول والرضاعة الطبيعية .يجب على
النساء بفيروس نقص المناعة البشرية أن ال يرضعن ،ألن ذلك يزيد من خطر العدوى بالنسبة
للرضيع.
ھل تريدين إجھاضا ً ً
آمنا؟ )لحمل مدته  ٩أسابيع(
إذھبي إلى الصيدلية ،إشتري  ١٢قرصا من حبوب الـميزوبروستول.
)قولي إنھا لجدتك التي تعاني من إلتھاب المفاصل(
)أو إذھبي إلى (www.womenonweb.org
 -١ضعي  ٤حبوب تحت لسانك.
 -٢بعد  ٣ساعات ضعي  ٤حبوب أخرى تحت لسانك.
 -٣بعد  ٣ساعات ضعي  ٤حبوب أخرى تحت لسانك مرة أخرى.
في غضون  ٤ساعات ستمرين بالتشنجات ،الغثيان ،القشعريرة ،االسھال ،النزف .إذا نقعت أكثر من
حفاظتين صحية كبيرة الحجم بالدم كل ساعة وألكثر من  ٢ساعتين ،إذا كان لديك حمى أو ألم شديد
عليك مراجعة الطبيب )بإمكانك أن تقولي له بأنك تعرضت لإلجھاض التلقائي(.
بعد  ٣أسابيع قومي بإجراء فحص الحمل.
للمزيد من المعلوماتwww.womenwaves.org :

جدول تدريب ليوم واحد
تنس أي شيء
استخدام قائمة المراجعة من مالحظات المدربين للتأكد من أنك لم َ
طرح األسئلة على الحضور للتحقق من المعرفة والمحافاظة على روح اإلشتراك
إسأل عن مشاكل معينة في تجمعاتھم السكنية .ينبغي أن ال تكون المجموعة أكبر من  ٢٠-١٠شخصا.
المعلومات التي يمكن أن تقدمھا أساسية جدا ،لست طبيبا أو أخصائيا في الصحة .إذا كان أي من
المشاركين يطرح أسئلة إضافية وأنت لست متأكدا من اإلجابة من فضلك اسأل طبيبا أو موظفا
صحيا أو إتصل بـ  .info@womenonweb.orgال تخترع أي إجابات!
 ٨:١٥-٨:٠٠الحضور إلى المكان ،يقوم الجميع بتقديم أنفسھم ،قواعد الدورة وكلمة ترحيب.
 ٨:٤٥-٨:١٥أسباب وفيات األمھات .تدريب حول الميسوبروستول )كيف يعمل وماذا يمكن أن
يستخدم لـ( .معلومات أساسية عن الحيض ،مدة الحمل ،وسائل منع الحمل.
 -PPH ٩:١٥-٨:٤٥كيفية استخدام الميزوبروستول ومتى يكون الذھاب الى المستشفى )استخدام
قائمة مالحظات المدربين وطرح األسئلة على الحضور إلعادة البروتوكول(

33

 ٩:٤٥-٩:١٥سؤال وجواب من الحضور حول المعلومات المقدمة لھم قبال ومقدمة عن استخدام
الميزوبروستول لإلجھاض )اسأل :من يعرف امرأة مرت بتجربة اإلجھاض ومن يعرف امرأة لقيت
حتفھا من اإلجھاض غير اآلمن(
 ١٠:١٥-٩:٤٥استراحة
 ١١:٤٥-١٠:١٥معلومات حول استخدام الميزوبروستول في اإلجھاض الدوائي
 -اإلطار القانوني )حرية المعلومات( -االحتياطات :كيفية التحقق من مدة الحمل أقل من > ١٢أسبوعا ،وليست وحدھا ،في حدود ٢ساعة للطبيب ،أي مرض خطير أو اللولب ،قرار اإلرادة الحرة
 -الجرعة  ٤أقراص تحت اللسان ،تكرر كل  ٣ساعات لـ  ٣مرات )المجموع  ١٢حبة( -اآلثار الجانبية) :النزيف ،التقلصات ،الغثيان ،القيء ،اإلسھال( كما في اإلجھاض -متى يجب الذھاب إلى الطبيب )نزيف حاد أكثر من  ٢فوطة/ساعة لمدة  ٢ساعة ،الحمى ،ألممستمر ،التفريغ ،رائحة كريھة(
 -كيفية التأكد من أن اإلجھاض قد تم )اختبار الحمل بعد  ٣أسابيع( -الرعاية الالحقة )وسائل منع الحمل( -أين يمكن الحصول عليھا ،وماذا يمكنك أن تقولي للصيادلة ١٢:٣٠-١١:٤٥أسئلة من الحضور
بعد القيام باألسئلة  A & Qحيث ستكون للجميع حصة من األسئلة إلشراكھم .أعرض عليھم القيام
بلعب الدور بعد استراحة الغداء.
 ١٣:٣٠-١٢:٣٠استراحة الغداء
ّ ١٤:٤٥-١٣:٣٠
جزء إلى مجموعات )كل مجموعة من  ٣أشخاص(
لعب الدور ) ١شخص يلعب دور امرأة بحاجة إلى معلومات ،والثاني يلعب دور المرشد
"اإلستشاري" ،وثالث يراقب ليعرف ما اذا كانت جميع المعلومات التي يتم تقديمھا تستند إلى
المرجعية ويبدي رأيه(
يلعب كل فريق  ٦سيناريوھات بحيث يمكن لكل مشارك أن يلعب دور المرشد "اإلستشاري" ،المرأة
ومراقب لإلجھاض اآلمن والـ  ٣) .PPHمرات للعب دور الـ PPHو  ٣مرات لإلجھاض اآلمن(
 ١٥:٠٠-١٤:٤٥عروض كل مجموعة :ما الذي سار على ما يرام وما الذي كان خطأ
 ١٥:١٥-١٥:٠٠استراحة
 ١٥:٤٥-١٥:١٥ما ھي المعلومات األكثر صعوبة التي يجب أن تتكرر؟ مناقشة سبل نشر المعلومات
في التجمعات التي ينتمي إليھا كل مشارك.
 ١٦:١٥-١٥:٤٥كيفية التعاون مع الصيدلية) .مثال للعب الدور للمجموعة(
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 ١٦:٣٥-١٦:١٥اختبار A & Q +
 ١٦:٥٠-١٦:٣٥تلخيص  --ما الذى تعلمناه

المراجع العلمية :
- "Frequently asked questions about medical abortion" WHO 2006
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/unsafe_abortion/9241594845/e
n/index.html
- Von Hertzen H, ea WHO Research Group; Efficacy of two intervals and two
routes of administration of misoprostol for termination of early pregnancy: a
randomized controlled equivalence trial, Lancet. 2007 Jun 9;369(9577):1938-46.
- Prevention and Treatment of Post-partum Haemorrhage: New Advances for Low
)Resource Settings. Joint Statement International Confederation of Midwives (ICM
)International Federation of Gynaecology and Obstetrics (FIGO
http://www.figo.org/files/figocorp/docs/PPH%20Joint%20Statement%202%20English.pdf

ماقبل اإلختبار /مابعد اإلختبار
 .١متى يمكن أن تحبل المرأة؟
أ( خالل دورة خصوبتھا ،بدءا من  ٧-٥أيام بعد فترة الحيض.
ب( خالل دورة خصوبتھا ٧-٥ ،أيام قبل الحيض.
ج( خالل دورة الطمث كلھا.
 .٢لتجنب الحمل غير المرغوب فيه بعد ممارسة الجنس دون وقاية أو االغتصاب ،يمكن للمرأة أن:
أ( تغتسل وتأخذ دوش بالماء الدافئ والصابون المعتدل في غضون  ١٢ساعة.
ب( تاخذ  ٤-٢حبوب تحديد النسل في غضون  ٧٢ساعة ،من ثم بعد  ١٢ساعة تأخذ  ٤-٢حبوب
أخرى.
ج( تأخذ  ٢حبة من الميسوبروستول في غضون  ٧٢ساعة.
 .٣ھل ھناك طريقة للنساء يمكن أن يقللن فيھا من خطر فيروس نقص المناعة البشرية اإليدز بعد
االغتصاب؟
أ( كال ،عليھا أن تنتظر ستة أشھر للحصول على اختبار للتأكد مما اذا أصيبت بفيروس نقص المناعة
البشرية أم ال
ب( نعم  :وأنھا تحتاج إلى تناول األدوية الخاصة )وتسمى  (PEPفي غضون  ٧٢ساعة
ج( كال ،األدوية وخاصة )ما تسمى بـ  (PEPليست فعالة إال في حاالت إصابة الشخص بحادث
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أثناء العمل بالمواد الملوثة.
 .٤يمكن تقليل خطر النزف بعد الوالدة )  (PPH postpartum hemorrhageوالذي يمكن أن يسبب
الموت بـ:
أ( وضع  ٣أقراص من الميسوبروستول في المھبل بعد الوالدة فورا
ب( ال يمكن تقليله
ج( وضع  ٣أقراص من الميسوبروستول تحت اللسان بعد الوالدة فورا
 .٥ليس للمرأة أن تستخدم الميسوبروستول للوقاية من الـ  PPHإذا:
أ( المشيمة ما زالت في الرحم
ب( كان ھنالك طفل آخر في الرحم )التوأم(
ج( لم تكن ھنالك قابلة ماھرة حاضرة معھا.
 .٦ما ھي أفضل طريقة الستخدام الميسوبروستول لإلجھاض اآلمن؟
أ( وضع  ٤حبوب من الميسوبروستول  ٢٠٠ميكروغرام في المھبل .ابتالع  ٤حبوب من
الميسوبروستول بعد  ٢ساعة الحقة.
ب( وضع  ٤حبوب من الميسوبروستول  ٢٠٠ميكروغرام تحت اللسان لمدة  ٣٠دقيقة .بعد ٣
ساعات تعيد ھذه ،وبعد أكثر من  ٣ساعات أخرى ينبغي لھا ان تكرر ھذا.
ج( إبتالع  ٤حبوب من الميسوبروستول  ٤٠٠ميكروغرام .االنتظار  ٦ساعات .وضع  ٦حبات من
الميسوبروستول في المھبل )بالقرب من عنق الرحم( ،تستلقي لمدة  ٢ساعة .تكرار الحبوب في
المھبل بعد  ٢ساعة.
 .٧على المرأة أن تذھب إلى المستشفى لتلقّي العالج في أقرب وقت ممكن إذا:
أ( كان لديھا تقلصات شديدة
ب( كان لديھا الكثير من النزيف
ج( كان لديھا الكثير من الغثيان
 .٨إذا كانت المرأة ال تنزف بعد أخذ الميسوبروستول يمكن أن يكون السبب:
أ( كونھا في مرحلة متأخرة من الحمل للميسوبروستول لكي يعمل
ب( لديھا حمل خارج الرحم )الحمل خارج الرحم(
ج( كونھا حامل بتوأم
 .٩بعد اإلجھاض يمكن أن تحبل المرأة مرة أخرى:
أ( فورا
ب( في غضون اسبوع واحد من اإلجھاض
ج( بعد دورة الحيض المقبل
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