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 مقدمه
چنان  علم پزشكي آن در دنياي رو به رشد امروز، حجم اطالعات و تغيير  

 موضوع هاو  مقاله هاوسيع است كه تقريبا محال است هيچ پزشكي بتواند تمامي 
هاي مراقبت بهداشتي در كشورهاي دنيا  نظام. جديد رشته كاري خود را مطالعه كند

د كه با كمك و استفاده از آخرين دستاوردهاي علمي، مطالب علمي روز هستن رآنب
. دهندگان خدمات تبديل كنند ارائهرا به زباني ساده و با قابليت كاربري آسان براي 

هاي مشخصي است كه بايد با مقتضيات دستورالعملها و  اين امر نيازمند پروتكل
  .زمان و شرايط كشور هماهنگ باشد

حاضر حاصل كوشش طوالني مدت اعضاي محترم هيئت علمي و  كتاب  
هاي  هاي بهداشتي دانشگاه هاي بهداشت خانواده معاونت مديران محترم گروه

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني كشور و نيز همكاران من در اداره تنظيم 
جعي خانواده و دفتر سالمت خانواده و جمعيت است كه مي تواند به عنوان مر

بهداشتي كشور و همچنين دانشجوهاي هاي  مناسب براي مديران، كارشناس
كوشش هاي از . مختلف رشته هاي پزشكي و پيرا پزشكي مورد استفاده قرار گيرد

چند ساله همكاراني كه در طراحي، تدوين و نهايي سازي و چاپ اين مجموعه 
  .متحمل شده اند، سپاسگزارمرا قابل توجهي ت هاي زحم

  
  تر محمد اسماعيل اكبريدك

  معاون سالمت



 

  :گفتار پيش
گذشت بيش از هشت سال از تدوين كتاب راهنمـاي تنظـيم خـانواده در      

هـاي   دهندگان خدمات، مـديران گـروه   ارائه هايا و پيشنهادهكشور و دريافت نظر
مديران خدمات بهداشـتي و تكامـل و تغييـر دانـش      و هاي كشور آموزشي دانشگاه

  :ي متعدد آن ما را برآن داشت كه مجموعه اي باهدفروش هانواده و روز تنظيم خا
 خدمت، ارائههاي دستورالعملبه روز شدن  

وجود  آن هاكه در مجموعه هاي قبلي پاسخي براي  هايي پاسخگويي به سوال 
 ،شتندا

هاي پيشين تا كنون دستورالعملتجميع بخشنامه هايي كه در فاصله زماني انتشار  
 ختلف و حسب مورد صادر گرديده است،در دوره هاي م

 ارائـه دهندگان خدمت در راستاي بهبود كيفيت  ارائهتهيه راهنمايي كامل براي  
 ،خدمت

از بارداري  پيشگيريي روش هاهاي دستورالعملاستاندارد كردن  .گرددو تنظيم تهيه 
 ي تنظيم خانواده بصورتمراقبت هادر كشور، مقدمه اي بر تهيه و تدوين مجموعه 

Package حاضر در كتاب. هاي دوسطحي ويژه غيرپزشكان و پزشكان خواهد بود 
 ارائهخدمات دولتي موجود بوده و به رايگان  ارائهي كه در سيستم يروش هافقط به 

   .مي شوند، اشاره شده است
تهيه كتاب حاضر در اداره تنظيم خانواده با استفاده از آخرين تجديد نظرهاي 

  :آغاز گرديدن و زايمان و تنظيم خانواده زير كتاب هاي مرجع زنا
1. William's Obstetrics/ F. Gary Cunningham…[et al.]./ 21Th 
edition/ 2001 

2. Novak's Textbook of Gynecology/ Jonathan S Berck, Eli Y 
Adashi, Paula A Hillard 12 Th edition/ 1996 

3. Hatcher, R.A., Rinehart, W., Blackburn, R., and Geller, J.S/ 
The Essentials of Contraceptive Technology/ 3Th Printing/ 
2001 

4. Family Planning and Reproductive Health Care/ Anna 
Glaiser, Alisa Gebie/ 4Th edition/ 2000 

5. Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility / Leon 
Speroff, Robert H Glass, Nathan G Kase/ 6Th edition/ 1999 



 

6. Kistner Gynecology and Women Health/ K. J. Ryan, R. S. 
Berkowitz, R. L. Barbieri, A. Dunaif/ 7Th edition/ 2001 

گيـري از بـارداري موجـود در     ي پيشروش هااطالعات مرتبط با هركدام از 
ي كـه اكثـر   موضوع هـا در . شدهاي فوق جمع آوري  خدمت، از كتاب ارائهشبكه 

مطالب مشابهي را ذكر كرده بودنـد، مطلـب مـورد نظـر در     ها  قريب به اتفاق كتاب
  .درون پيش نويس مجموعه قرار گرفت

  :آن هامواردي كه در 
 موجود در كتب مرجع يادشده هادان اتفاق نظر در مستندفق .1

برخي از عنـاوين مـورد   درباره ي فقدان مطلب در برخي از كتب مرجع  .2
 نظر

وجود داشت، بعنوان موارد نيازمند بررسـي در مجموعـه اي جداگانـه جمـع آوري     
به حساب مي خدمت  ارائهبا سيستم  هاموارد ناهمخواني مستند ازي كه بخش. گرديد

مورد بحـث و بررسـي قـرار    اينجانب با حضور در بيش از ده جلسه سه ساعته  مد،آ
اتفاق نظر حاصل گرديد، از مجموعه يادشـده   آن هاگرفته و مواردي را كه در مورد 

  .خارج شد
نيازمند بررسي، در يك همايش دوروزه در بهمـن مـاه سـال    مطالب باقيمانده 

 ،زنان و زايمان ي محترم هيئت علميدر شهرستان بوشهر و با همكاري اعضا 1382
همكـاران   ،هاي علـوم پزشـكي   هاي بهداشت خانواده دانشگاه مديران محترم گروه

  .اداره تنظيم خانواده و معاونت سالمت مورد بحث و بررسي قرار گرفت
مطروحه با بحـث، تبـادل نظـر و    هاي  در اين همايش پاسخ بسياري از سوال

 اي شركت كننده تهيه و مقرر گرديد برخـي از سـوال  كليه اعض هبهره گيري از تجرب
بـا لحـاظ   . براي دريافت پاسخ نهايي به انجمن هاي علمي مربوطه ارسال گردند ها

نمودن نتايج بدست آمده از همايش يادشده و پاسخ انجمن هاي علمي مورد نظر به 
هاي تنظـيم خـانواده توسـط همكـاران     دستورالعملمطروحه، پيش نويس هاي  سوال

اداره تنظيم خانواده تهيه و به منظور اخذ نظر نهايي براي كليه اعضاي محترم هيئـت  
پس از لحاظ نمودن اظهار نظر . علمي شركت كننده در همايش بوشهر ارسال گرديد



 

هاي عزيزان يادشده در پيش نويس قبلي، تهيه محتوي علمي متن حاضر  ها و پاسخ
  .پايان يافت

 علمي كشوري در بخش ياهموجود نبودن مستند به دليلذكر است كه شايان 
از سـوي  . در بسياري موارد بر اجماع نظرات بسـنده شـده اسـت    ،هاي مورد بحث

خـدمات تصـميم    ارائـه درنظر گرفتن شرايط موجود نظـام   ي موارد، باخرديگر در ب
ا بـراي تـامين   هـ  گيري داراي جنبه اجرايي بوده و سعي شده است حداكثر مالحـظ 

  .خدمت مد نظر باشد حقوق گيرنده
ي تنظـيم  روش هـا به عنوان سند مرجع فوق اين كتاب  ه هايبا توجه به نكت

هـاي بهداشـت خـانواده، تنظـيم خـانواده،       در اختيار مديران محتـرم گـروه  خانواده 
مراكـز   هـاي  ، و پزشك)در سطوح معاونت بهداشتي و شهرستان(آموزش بهورزي 

  .و درماني قرار خواهد گرفت يبهداشت
هـاي زنـان و زايمـان، اورولـوژي،      مچنين با ارسال اين كتاب بـراي گـروه  ه

هـاي   پرستاري و مامايي، مديريت خدمات بهداشتي و درماني و بهداشـت دانشـگاه  
علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني سراسر كشور، فرصـت بهـره گيـري از    

مهيـا خواهـد   خـدمت   ارائـه هاي يادشده براي تدوين راهنمـاي   نظريات كليه گروه
جاي بسي خوشوقتي خواهد بود كه مطالعه كنندگان ايـن كتـاب بـا ارسـال     . گرديد

نقطه نظرهاي خود به اداره تنظيم خانواده دفتر سالمت خانواده و جمعيت از طريـق  
فرصت بهـره گيـري از    )Email:FP@FHP.HBI.IR(پست و يا پست الكترونيكي 

جموعه تهيـه كننـدگان ايـن كتـاب و     دانش علمي و تجربيات عملي خود را براي م
  .كتب بعدي فراهم نمايند

كه همه مساعي خود را در تدوين ايـن  ي در انتها الزم مي دانم كه از همكاران
  . تقدير و تشكر نمايم زير به شرح، كتاب بكار برده اند

 ،كميته علمي و مشورتي تنظيم خانواده 

 /اهجمـع آوري مسـتند   مسـئوليت نظـارت بـر   : خوشبينسهيال سركار خانم دكتر  
 ،فعاليتدر آغاز ها  بخشنظارت بر تدوين 



 

تـدوين بخـش   / ها نظارت بر تدوين كليه بخش: جناب آقاي دكتر محمد اسالمي 
NSV /ها بخشبازنويسي كليه و  ويرايش ،بازخواني، 

همكاري در تـدوين  / اهمستندو ترجمه  عيينت: سركار خانم دكتر نوشين جعفري 
 علمي،مشاور / روش هاكليه 

 مشاور علمي، / اهمستندو ترجمه  عيينت: سركار خانم دكتر شيرين كاويانپور 

 :اداره تنظيم خانواده ياه كارشناس 

هـاي  تدوين بخش / اهمستندهمه جمع آوري : معصومه آرشينچيسركار خانم  .1
نظـارت برتـدوين سـاير    / از بـارداري  پيشگيرياورژانس و  تركيبي قرص هاي

 ر اجرايي،امو همه پيگيري/ها بخش

 الينسترنول و مگسترون،هاي تدوين بخش : ركار خانم روشنك احمديانس .2

 تدوين بخش بستن لوله هاي رحمي،: سركار خانم پري حاجي سيد عزيزي .3

تـدوين بخـش   / اههمكاري در جمع آوري مستند: سركار خانم پرنيان عندليب .4
IUD، 

 گيري امور اجرايي، پي: سركار خانم حورا فرختار .5

 ،تدوين بخش كاندوم: م بي بي مليحه نظريسركار خان .6

هـاي   دانشـگاه تنظـيم خـانواده    ياهـ  و كارشناسمديران گروه بهداشت خانواده  
تهران، سمنان، سيستان اصفهان، بوشهر، : علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني

 و بلوچستان، شهيدبهشتي، فارس،

 :اداريهاي واحد همكار 

 مجموعه،تايپ : سركار خانم طاهره حامد .1

 تايپ مجموعه،: جناب آقاي علي اصغر جعفرزاد .2

 تايپ مجموعه،: ركارخانم اعظم قاضيس .3

 .تايپ مجموعه: نژاد احمد هينش مسركار خان .4

  
  دكتر بهرام دالور

 مديركل سالمت خانواده و جمعيت



 

  :از عبارت هستندعزيزاني كه در تهيه اين كتاب همكاري نموده اند 
 :هيئت علمي عضايامحترم هاي همكار- الف

 دكتر شهناز آرام  

  دانشگاه علوم پزشكي اصفهانهيئت علمي / متخصص زنان و زايمان
 دكتر عبدالرسول اكبريان 

  دانشگاه علوم پزشكي ايرانهيئت علمي / متخصص زنان و زايمان
 دكتر فاطمه توسلي 

  دانشگاه علوم پزشكي مشهدهيئت علمي / متخصص زنان و زايمان
 دكتر فاطمه خشتي 

  دانشگاه علوم پزشكي ايرانهيئت علمي / زايمان صص زنان ومتخ
 دكتر علي روشني 

  دانشگاه علوم پزشكي گيالنهيئت علمي / متخصص اورولوژي
 د شاكريدكتر سعي 

  دانشگاه علوم پزشكي شيرازهيئت علمي / متخصص اورولوژي
 دكتر فاطمه عباس عليزاده 

  شكي تبريزدانشگاه علوم پزهيئت علمي / متخصص زنان و زايمان
 دكتر زهرا عالمه 

  دانشگاه علوم پزشكي اصفهانهيئت علمي / متخصص زنان و زايمان
 دكتر حميدرضا فرخ اسالملو 

دانشـگاه  هيئت علمي / NSVمربي ارشد / متخصص بهداشت مادر و كودك
  علوم پزشكي آذربايجان غربي

 دكتر شيرين قاضي زاده 

  م پزشكي تهراندانشگاه علوهيئت علمي / متخصص زنان و زايمان
  



 

 قهيري... دكتر عطاا 

  دانشگاه علوم پزشكي اصفهانهيئت علمي / متخصص زنان و زايمان
 دكتر محمد علي كريم زاده 

  دانشگاه علوم پزشكي يزد هيئت علمي/ متخصص زنان و زايمان
 دكتر فاطمه مستاجران 

  دانشگاه علوم پزشكي اصفهانهيئت علمي / متخصص زنان و زايمان
 موسويالسادات اعظم دكتر  

  دانشگاه علوم پزشكي تهرانهيئت علمي / متخصص زنان و زايمان
 دكتر جعفر نصوحي 

  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتيهيئت علمي / متخصص زنان و زايمان
  
هـاي علـوم    هـاي بهداشـتي دانشـگاه    در معاونـت همكاران محترم شاغل  -ب

  :پزشكي كشور
 دكتر آزيتا اناركي  

  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر /خانواده مدير گروه بهداشت
 فاطمه توكل 

  دانشگاه علوم پزشكي شيراز /كارشناس مسئول تنظيم خانواده
 دكتر علي حديدي 

  دانشگاه علوم پزشكي تهران /مدير گروه بهداشت خانواده
 دكتر غالمرضا حيدري 

  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر /معاون بهداشتي
 دكتر مجيد رحيمي 

  دانشگاه علوم پزشكي زاهدان /ت خانوادهمدير گروه بهداش
 دكتر مهدي صدق آذر 



 

  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي/ NSVمربي ارشد 
 افسون صيدالي 

  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر /كارشناس مسئول تنظيم خانواده
 دكتر پژمان عقدك 

  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان /مدير گروه بهداشت خانواده
 دكتر فرشيد فريور 

  دانشگاه علوم پزشكي سمنان /گروه بهداشت خانواده مدير
 شهال قنبري 

  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي /مدير گروه بهداشت خانواده
 دكتر سيد امير كياني 

  دانشگاه علوم پزشكي گيالن/ NSVمربي ارشد 
  
  :همكاران بخش خصوصي -پ

 دكتر علي طريقي راسخي 

  NSVمربي ارشد 
 دكتر سعيد محمدزاده 

 NSVارشد مربي 

  
  همكاران دفتر سالمت خانواده و جمعيت -ت

 معصومه آرشين چي 

  دفتر سالمت خانواده و جمعيت  /كارشناس تنظيم خانواده
 روشنك احمديان 

  دفتر سالمت خانواده و جمعيت /كارشناس تنظيم خانواده
 دكتر محمد اسالمي 



 

  دفتر سالمت خانواده و جمعيت/ رييس اداره تنظيم خانواده
 شين جعفريدكتر نو 

  دفتر سالمت خانواده و جمعيت/ متخصص زنان و زايمان
 دكتر سهيال خوشبين 

  دفتر سالمت خانواده و جمعيت/ متخصص پزشكي اجتماعي
 پري حاجي سيد عزيزي 

  دفتر سالمت خانواده و جمعيت /كارشناس تنظيم خانواده
 دكتر بهرام دالور 

  سالمت خانواده و جمعيت دفتر/ مديركل
 هرياري افشاردكتر صفيه ش 

  حوزه معاونت سالمت/ متخصص زنان و زايمان
 پرنيان عندليب 

  دفتر سالمت خانواده و جمعيت /كارشناس تنظيم خانواده
 حورا فرختار 

  دفتر سالمت خانواده و جمعيت /كارشناس تنظيم خانواده
 دكتر شيرين كاويانپور 

  دفتر سالمت خانواده و جمعيت/ متخصص زنان و زايمان
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هاي تركيبي   قرص



 

   از بارداري پيشگيريقرص هاي تركيبي 
  

  :توضيح روش
 ي جلوگيري از بارداري، مصرف قرص هاي تركيبيروش هايكي از     
و  (HD,LD)است كه به دو شكل يك مرحله اي ) پروژسترون حاوي استروژن و(

مصرف اين قرص ها هر روزه بوده . موجود مي باشد) تري فازيك(له اي سه مرح
   .مي شودانجام توسط كاركنان بهداشتي تعليم ديده تجويز آن ها و 
  

  : مكانيسم عمل
  مك گذاري،تخجلوگيري از  -1
  ،)اندومتر(مخاط داخلي رحم تاثير بر -2
كوس ايجاد اشكال در ورود اسپرم به داخل رحم به دليل افزايش ضخامت مو -3

  سرويكس،
  . لوله هاي رحم حركاتتاثير براز طريق جلوگيري از لقاح  -4
  

  : اثربخشي
   .استدرصد  99.9 ،در صورت مصرف صحيحهاي تركيبي  اثربخشي قرص    

  
  :مزيت ها

 اثربخشي باال، 

 برگشت سريع باروري پس از قطع روش، 

و ) كاهش سندرم پيش از قاعدگي(قاعدگي  خونريزيمنظم شدن، كاهش درد و  
 ،قاعدگي ها به دنبالكم خوني 

 كاهش بروز كيست هاي تخمداني، 



 

 هاي خوش خيم پستان، بروز بيماريستن از كا 

 ،ن هااافزايش تراكم استخو 

 ،PID) ( التهابي لگن بيماري هايكاهش بروز  

 بروز سرطان هاي رحم و تخمدان، م شدنك 

 ،(EP)كاهش بروز حاملگي خارج از رحم  

 ،)آترواسكلروز(ين يشراتصلب بروز  جلوگيري از 

 ندومتريوز،اكاهش بروز  

 .يد يبهبود آرتريت روماتو 

  
  :عيب ها

 ،)لزوم مصرف هر روزه به دليل( نامناسب بودن براي افراد فراموشكار 

 ،دوره قاعدگيجديد در هر) بليستر(بسته نياز به تهيه  

 ،)STIs( راه تماس جنسي هاي منتقله از بيماري پيشگيري نكردن از 

 .ماه اول بعد اززايمان 6شيرده در  مادرانبودن براي ن مناسب 

  
  :آن هابرخورد با  چگونگيشايع و  عوارض

- 3اول مصرف بروز نموده و در عرض  ماه هايشايع معموال ًدر  عارضه هاي
 آن هابرخورد با  چگونگيو  عارضه هااين . ماه كاهش يافته و يا از بين مي رود 2

  :استزير  به شرح

اثر  به دليلبدن  تجمع مايعات در ،افزايش وزنداليل  :افزايش وزن .1
افزايش . ش مصرف مواد غذايي استيافزاآن  به دنبالپروژسترون، افزايش اشتها و 

 .ابديمي  ورزش منظم و رژيم غذايي متعادل بهبودوزن با 

مصرف ماه اول  2- 3معموال در مدت  :بين قاعدگي ها خونريزيلكه بيني و .2
برخورد  چگونگيبراي  .قرص نيز باشدفراموشي  واند ناشي ازومي تشده مشاهده 

 .عه شودجحين مصرف مرا تذكرهايبه 



 

اگر مشكل . توصيه هاي بهداشتي رفع مي گرددرعايت با : پستان هاحساسيت  .3
 .به متخصص زنان ارجاع خواهد شد فرد به ماما ودرصورت نياز ادامه يابد،

سردردهاي . لي برطرف مي شودغالبا با مسكن هاي معمو: سردردهاي خفيف .4
عصبي يكطرفه و يا اختالالت  عالئمفشارخون باال، با سردردهايي كه د و يا يشد

مربوطه هشدار بوده و ارجاع فوري به متخصص  عالئماز همراه باشد، بينايي 
 .وتغيير روش را ايجاب مي كند

 دادامه نخواهتهوع شديد و غير قابل تحمل قرص درصورت خوردن : تهوع .5
، راهي موثر براي كاهش قرص در هنگام خواب و يا همراه با غذاخوردن  .يافت

- 3درمان موقت تهوع براي . شدت تهوع هاي خفيف و قابل تحمل خواهد بود
پذير  امكاننيز  )شبي يك قرص B6ين ممثل ويتا(ماه اول با داروهاي ضد تهوع 2

  .است
   

  :آن هابرخورد با  چگونگيو  غيرشايع عوارض
. شودمشاهده  به ندرتنشده و يا مشاهده ممكن است هرگز  ارضه هااين ع

  :از عبارت هستند عارضه هااين 
 ،)افسردگي(تغيير خلق و خوي .1

 ،)كلوآسما(لكه هاي رنگي در پوست صورت  .2

 شك به بروز سرطان پستان، .3

 ،)سرويكس(بروز سرطان دهانه رحم  .4

 ،)وم كبدآدنوم و كارسين(بروز تومورهاي خوش خيم و بدخيم كبدي  .5

، بويژه در افراد سيگاري و مبتال )وريدي ترومبوز(لخته شدن خون در وريد ها  .6
 به اختالالت انعقادي خون،

 ،)ها بويژه در سيگاري(سكته هاي قلبي .7

 ،)بويژه در افراد سيگاري و فشارخون باال(سكته مغزي  .8

 فشار خون باال، .9



 

 هاي نامنظم رحمي، خونريزياحتمال بروز .10

  .آمنوره .11
ارجاع فرد به متخصص مربوطه مشاهده شود، شده  ر كدام از موارد يادهاگر    

  .ضرورت دارد
  

  : موارد منع مصرف مطلق
 شك يا اطمينان به وجود حاملگي، 

 آن، سابقه يا و ابتال ،شك به وجود سرطان پستان 

 بدخيمي هاي وابسته به استروژن، 

 ته به استروژن،ندومتر يا هر بدخيمي مشكوك يا شناخته شده وابساكارسينوم  

 هاي رحمي بدون علت مشخص، خونريزي 

 ،وباالتر هسال 35مصرف سيگار در افراد  

 بيماري فعال يا مزمن كبدي، 

 واضح كبدي و يا هپاتيت ويرال،  اختالل كار 

 مصرف قرص،با  هم زمانيرقان انسدادي در حاملگي يا سابقه يرقان  

 آدنوم يا كارسينوم كبد، 

 ،)شده رانبج(سيروز كبدي خفيف  

 تومورهاي خوش خيم وبدخيم كبد، 

 شيستوزوميازيس با فيبروز شديد كبدي، 

ابتال فعلي يا سابقه ترومبوفلبيت وريدهاي عمقي، اختالالت ترومبوآمبوليك و  
 ،بيماري هايا شرايط مستعد كننده اين 

ي مثل افزايش فشارريوي، خطر عوارض ي دريچه اي قلب بابيماري ها 
مصرف داروهاي  يا ندوكارديت تحت حادباكتريال واسابقه  فيبريالسيون دهليزي،

 ،يضدانعقاد

 بيماري عروق كرونر قلب، 



 

 بيماري سيانوتيك قلبي، 

 سكته مغزي، 

 ياشرايط مستعد بيماري هايا عروق كرونر، سابقه اين  يبيماري عروق مغز 
 ،آن هاكننده 

 هاي عروقي، ديابت با بيماري 

 ،)و باالترجيوه ميلي متر  100/160(باال  فشارخون 

 عصبي موضعي، عالئم سردرد راجعه شامل ميگرن با 

 ،گذردمي از شش ماه  كمتر آن هازايمان  كه ازمادران شيردهي  

 ،)(Unstable Angina آنژين قلبي ناپايدار 

 ) IIبخصوص هيپرليپيد مي پروتييني نوع(ديس ليپيد مي  

قبل از عمل  روز 28بايد مصرف قرص از (شرايط نيازمند به بي حركتي كامل  
قبل و بعد از دادن هشدار  - جراحي تا پايان دوره بي حركتي پس از عمل، قطع شود

 ).ضرورت داردعمل جراحي بزرگ 

كره، فشارخون باال، پانكراتيت  :مثل OCPسابقه هر بيماري مرتبط بامصرف 
 .TTP,HUSجانسون،  -يد حاملگي، سندرم استيونيحاد، پمفيگو

  
  :بيموارد منع مصرف نس

 ميليمتر جيوه، 90/140تا  100/160فشارخون بين  

وانـدازه نگـرفتن آن    )ميلي متـر جيـوه   100/160بيش از (فشارخون باال سابقه  
 درحال حاضر،

 يتليومي تا شديد سرويكس،پنئو پالزي داخل ا 

 واريس بدون سابقه ترومبو فلبيت، 

 بيماري فعال كيسه صفرا، 

يـا كمتـر از    نخ سيگار 15صرف كمتر از سال با م 35سيگاري باالي خانم هاي  
 نخ سيگار در روز، 15سال با مصرف بيش از  35

 عصبي، عالئمميگرن بدون  



 

 ،)ديابتي هاي مبتالبه هيپرتانسيون، نفروپاتي يارتينوپاتي( انواع خاصي از ديابت 

 افسردگي خيلي شديد، 

 ،)يدسوالپروييك ا بجز(مصرف دارو براي اپي لپسي  

 گريزوفولوين، امصرف ريفامپين ي 

 بيماري سلول داسي شكل، 

 .جذب قرص را مختل كندگوارشي كه  تمشكال 

  
  : يشگيري از بارداري تركيبيپ قرص هاي تركيبيزمان شروع استفاده از 

  :نظر زمان شروعز وضعيت متقاضي ا
) روز اول تا روز پنجم(در پنج روز اول قاعدگي بايد مصرف اين قرص ها  .1

 خونريزيمصرف آن از روز اول بهتر است كه نان بيشتر براي اطمي .آغاز گردد
عددي  21قرص در ساعت خاصي از شبانه روز تا پايان بسته . قاعدگي شروع شود

 .آغاز خواهد شديك فاصله هفت روزه  مصرف بسته بعدي پس از. رده مي شودخو

 آن هاتاثير  به دليلمصرف اين قرص ها پس از زايمان و در دوران شيردهي  .2
توصيه نمي ) ترشح شدن آن در شير كم كردن مقدار و(وي شيرمادربرر
 .)ماه پس از زايمان، منع مطلق دارد 6در مادران شيرده تا مصرف آن (.شود

مصرف اين قرص  دمي تواناگر مادر پس از زايمان به فرزند خود شير ندهد،  .3
 .نمايدها را سه هفته پس از زايمان آغاز 

بعد از سقط آغاز بالفاصله ن در پنج روز اول مصرف اين قرص ها را مي توا .4
 .نمود

از بارداري فعلي خود  پيشگيريقطع كاربرد روش اگر فرد خواهان  .5
ي تركيبي و استفاده از قرص ها) DMPAالينسترونول، آي يو دي، نورپالنت و يا (

مي تواند ، اتفاق بيافتد روز اول قاعدگي 5و قطع روش هاي فوق دريكي از بوده 
استفاده از آغاز ، اينصورتدرغير . كندين قرص ها را بالفاصله شروع مصرف ا

از كاندوم استفاده تا قاعدگي بعدي به تاخيرافتاده و تا آن زمان  هاي تركيبي قرص



 

استفاده مرتب از شرط آمنوره و به همچنين كاربران الينسترنول . مي شودتوصيه 
آمنوره  كه دچار DMPAاربران بالفاصله پس از قطع الينسترنول و ك، الينسترنول

باشند، مي كرده روز قبل تزريق  90 +14در فاصله زماني را  DMPAاگر ، هستند
استفاده آغاز اين صورت  درغير. نمايند آغاز راهاي تركيبي  قرصاستفاده از توانند 

  .احتمال آن منوط مي شود رد ازقرص به بررسي حاملگي و
  

  :روش هاي ديگرتغيير روش از قرص هاي تركيبي به 
قطع مصرف آن و استفاده از در صورت تمايل به  ،تركيبي قرص هايكاربران  

مطابق  را توانند روش مورد نظر خود مي ،يشگيري از بارداريپ روش هاي ديگر
 .شروع نمايندمربوطه  دستورالعمل

    
  الزم ه هايآزمايش و معاين

  :جلسه اول 
 بررسي وضعيت سالمتي،  .1

 ون،اندازه گيري فشارخ .2

 معاينه پستان و لگن، .3

 ،)كشوري دستورالعملهفته پس از زايمان ومطابق  4-6( آزمايش پاپ اسمير .4

درصورت سابقه ترومبوز و يا ( هاي خون انعقادي وچربي تبررسي مشكال .5
  ).سال 50بستگان درجه يك زير  ي درلبهاي ق بيماري

 
  . اري الزم نيستبارد شگيري ازپي يد براي تجويز قرص هاييمعاينه تيرو :1توجه
  .انجام آزمايش ها در ويزيت اول اجباري نيست :2توجه

  
  :گيري پي مراجعه هاي



 

ماه يكبار تا دوسال، و از آن پس در  6ماه وسپس هر 3بررسي پس از اولين   
  :انجام مي شودزير  به شرحو  هرسالهصورت نبودن هرگونه مشكل 

 فشارخون، .1

 وزن، .2

 ،آن هاررسي بودرصورت لزوم  ها عارضههشدار و  عالئمبروز  پيگيري .3

بيماري ها روي آن  OCPكه اثر  يتر خانم هاي با بيماري مزمن بررسي دقيق .4
هايي است كه درموارد منع مصرف قرص اشاره اي  منظور بيماري(مشخص نيست

 ).به آن نشده است مانند گواتر

ارجاع به متخصص وجود داشته باشد،  ياد شده مشكالتهر كدام از اگر 
  .وطه انجام مي شودمرب

  
پيگيري  مراجعه هايدر زير  خانم هايبررسي قند، چربي و ليپو پروتئين براي    

  :بطور روتين انجام مي شود
  .ساله و باالتر 35 خانم هاي 
 .باسابقه بيماري قلبي، يا فشار خون باال خانم هاي 
  .)هرساله(ديابتي ها  
  ).هرساله(باسابقه ديابت حاملگي  خانم هاي 
 .چاق هاي خانم 

  
  :حين مصرف تذكرهاي

  :HDو  LDفراموشي مصرف قرص  - الف
زمان مصرف و بخاطر آوردن آن تا  يك قرصخوردن درصورت فراموشي  .1

شده و خورده ياد آوردن قرص فراموش شده، آن قرص ه قرص بعدي، به محض ب
 .خوردن بقيه قرص ها طبق معمول ادامه مي يابد



 

دو شب بعد، در خاطر آوردن ه حض بدو قرص فراموش شود، به مچنانچه  .2
شده و بقيه قرص ها طبق معمول ادامه يافته و تا يك هفته خورده هرشب دو قرص 

 .از بارداري استفاده مي شود پيشگيرينيز از يك روش كمكي 

يش از دو قرص درهر زمان از سيكل، خوردن بقيه قرص ب در صورت فراموشي .3
ت يك هفته از روش كمكي ديگر نيز ادامه يافته و به مد) روزي يك عدد(ها 

بدون فاصله ( استفاده شده و بالفاصله پس از اتمام اين بسته، مصرف بسته بعدي
 .آغاز مي گردد) هفت روزه

  
  :فراموشي مصرف قرص تري فازيك -ب
مقرر و بخاطر آوردن آن زمان درصورت فراموشي مصرف يكي از قرص ها در  .1

ي، بالفاصله آن قرص مصرف و بقيه ساعت پس از زمان هميشگ12در كمتراز 
گذشت زمان شايان ذكر است كه . خواهد شدخورده قرص ها در موعد مقرر 

ساعت از زمان معمول خوردن قرص، تاثير پيشگيري از بارداري آن را  12كمتراز 
 .كاهش نمي دهد

درصورت فراموشي مصرف يكي از قرص ها در نوبت مقرر و بخاطر آوردن آن  .2
، ولي مصرف خورده نشدهاز زمان هميشگي، قرص فراموش شده  ساعت 12پس از 

اين موارد حتما بايد از يك روش كمكي  در. بقيه قرص ها طبق برنامه ادامه مي يابد
  .شودنيز به منظور جلوگيري ازبارداري تا پايان بسته استفاده ) مثل كاندوم(ديگر
  .است HDو LDمشابه قرص هاي  ته هابجز موارد فوق ساير نك :1نكته
هاي تركيبي پيشگيري از بارداري حداكثر چهار  خدمت قرص ارائهضمن : 2نكته

فراموشي مصرف قرص از  موارد عدد كاندوم در اختيار متقاضي قرار مي گيرد تا در
  .آن استفاده كند

  



 

، بايـد  اگر شك به حاملگي با مصرف هم زمان اين قرص ها وجود داشته باشد -پ
از يـك روش   ،از وضـعيت حـاملگي  يـافتن  و تا اطمينان بالفاصله مصرف آن قطع 

 .استفاده شود) مانند كاندوم(از بارداري مناسب ديگر  پيشگيري

  
درصـورت  . مـاه برطـرف مـي گـردد     2-3در عرض  قاعدگي هالكه بيني بين  -ت

فقط در يك دوره و در روزهـايي كـه لكـه     ماه، 2-3برطرف نشدن لكه بيني بعد از 
دو روز پس از پايان  خورده شده كهدي -رشب دوعدد قرص البيني وجود دارد، ه

اگـر مشـكل عليـرغم ايـن     . 1يل خواهد شـد دلكه بيني مجددا به روزي يك عدد تب
   .درمان ادامه يابد، ارجاع به متخصص زنان انجام خواهد شد

 
درصورت سابقه يك دوره آمنوره با مصرف : آمنوره ناشي از مصرف قرص -ث

ر فاصله هفت روزه بين مصرف دو بسته، مي توان نشدن د هصحيح قرص، و قاعد
شروع بسته سوم ولي . پس از پايان فاصله هفت روزه آغاز نمود بسته بعدي را

دو دوره ( صورت درغير اين .استپس از پايان بسته دوم ه شدن مشروط به قاعد
  .شودبررسي وجود حاملگي ، بايد )آمنوره متوالي

 )β-HCG(آزمايش بارداري ،هم زمان گردد قرصت نادرسمصرف با آمنوره اگر 
اگر  وشده شروع  بعديسته مصرف بدرصورت منفي بودن كه مي شود ام جان

 .خواهد شداع جبه مراكز تخصصي ار ، فردادامه يابد آمنوره

  
از يك بسته (يك قرص: ساعت بعد از خوردن قرص 1-2 به فاصلهاستفراغ  - ج

بسته اصلي در زمان مقرر ادامه  قرص هاي هبقيمرتب مصرف خورده شده و ) ديگر
درصورت تداوم استفراغ و يا اسهال شديد، ضمن مصرف قرص درزمان . يابدمي 

اتمام بيماري ادامه  تا يك هفته پس از آنمقرر، روش كمكي آغاز شده و استفاده از 
  .خواهد يافت

                                                 
بايد از يك بسته جديد تامين گردد و  ي،اضاف ص هايقركه به اين نكته ضروري است توجه  ١

 .شب ادامه يابد ٢١مصرف متوالي قرص براي 



 

  
  :و چگونگي برخورد با آن ها هشدارها

هركدام از عالمت اگر ولي  ،نادر است جدي به دنبال مصرف قرص عوارض
به  ، مصرف كننده فورابروز كند )كه نشان دهنده يك مشكل جدي است( زيرهاي 

  :مي شود ارجاع بيمارستان
 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

 ،)وبيني و كوريتاري ديد، د(چشمي  مشكالت .4

 ).در يك طرف سرسردرد شديد و يا ضرباني و يا  سردرد(سردرد غير معمول  .5

  
  :ها و مراجعه هاي بعدي پيگيريموارد قابل توجه در  

از بارداري داراي اهميتي ويژه  پيشگيريمصرف كنندگان قرص هاي  پيگيري
  :دموارد ذيل بايد به مصرف كنندگان تاكيد شو پيگيريبه منظور . است
 .دن، براي دريافت بسته بعدي مراجعه نمايپايان بستهيك هفته قبل از طي  

در هر مراجعه براي دريافت بسته جديد بايد در خصوص چگونگي مصرف،  
  .مصرف با دقت پرسش شود عوارض، هشدارها و يا شكايت هارضايت از روش، 

  
رف اين مص: از بارداري پيشگيرياز قرص هاي تركيبي محدوده سني استفاده 

مي ) با رعايت موارد مندرج در موارد منع مصرف قرص هاي تركيبي(نوع قرص ها 
  .سالگي ادامه يابد 50د تاتوان



 

  
قرص 
دوران پروژستروني 
  شيردهي



 

  )الينسترنول(از بارداري  پيشگيريپروژستروني  قرص هاي
  

  : توضيح روش
 6دران شـيرده تـا   كه مـا  بودهاز بارداري  پيشگيريالينسترنول، قرص خوراكي   

اين قرص بايد هـر  . نماينداستفاده  فوقبه منظور ماه پس از زايمان مي توانند از آن 
تجويز آن توسـط كاركنـان بهداشـتي تعلـيم     روز راس ساعت معيني خورده شده و 

  .ديده انجام مي شود
  

  :عملمكانيسم 
 ه رحم،دهان ترشحاتافزايش غلظت به دليل دشوار نمودن رسيدن اسپرم به رحم  .1

 ، )در نيمي از موارد(جلوگيري از تخمك گذاري ماهانه  .2

 .)ندومترا(داخلي رحم  بر مخاطتاثير  .3
 
  : بخشياثر
 .است% 99اثربخشي اين قرص هم زمان با شيردهي  
 
  :مزيت ها 

 نداشتن اثر منفي بر كميت و كيفيت شيرمادر، 

  افزايش مدت زمان شيردهي، 
، لوپـوس،  فشارخون(ارد منع مصرف استروژنشيرده با مو مادرانقابل استفاده در  

 ،)سال، افراد مبتال به اختالل تحمل گلوكز 35ميگرن، افراد سيگاري باالي 

 .عدم نياز به قطع روش قبل از عمل جراحي 

  
  :عيب ها 



 

بويژه (درغيراينصورت . دنراس ساعتي معين خورده شو ه،روزمه بايد ه قرص ها 
مـال شكسـت روش   تاح ،)بازگشـته اسـت   آن هـا در مادران شيردهي كـه قاعـدگي   

 .افزايش مي يابد

  
  :برخورد با آن چگونگيعارضه شايع و 

در ماه هاي اول مصـرف ديـده    "معموال اين عارضه: نامرتب رحمي خونريزي    
درصـورت  . از بين رفته و يا كاهش مي يابـد پس از آغاز مصرف ماه  3تا  2و  هشد

، كپسول تا پنج روز قطع خونريزيبراي ، تداوم خونريزي نامرتب و يا نارضايتي فرد
و روزي يـك   بار دو كپسـول روزي سه بار ودرهر  ،)ميلي گرمي250(مفناميك اسيد

در صورت تداوم خونريزي عليـرغم درمـان، فـرد بـه     . قرص آهن تجويز مي گردد
  .متخصص زنان ارجاع خواهد شد

 
  :آن هابرخورد با  چگونگيو  غيرشايع عوارض

. مشـاهده شـود   به نـدرت و يا  هكن است هرگز مشاهده نشدمم عارضه هااين   
) مطابق شـرح زيـر  (ارجاع به سطح باالتر  اگر هركدام از اين عارضه ها بروز نمايد،

  :از عبارت هستند عارضه هااين . خواهد يافتضرورت 
  .ارجاع به متخصص زنان: كيست هاي تخمداني .1
 .ارجاع به متخصص زنان): EP(حاملگي خارج از رحم  .2

روزي سه نوبت و در هر نوبت دو عـدد كپسـول   پنج روز،  تا: شديد خونريزي .3
 خـونريزي اگر . ونيز يك قرص آهن تجويز ميگردد )ميلي گرمي250(مفناميك اسيد

 .ارجاع فرد به متخصص زنان ضروري استعليرغم درمان يادشده ادامه يابد، 

بـا تـاري   ميگرن، سردردهاي همراه (درصورت بروز سردردهاي شديد: سردرد .4
وياسردردهاي طوالني مدت ومـزاحم، بايـد فـردرا بـه متخصـص داخلـي يـا        ) ديد

 .اعصاب ارجاع داد



 

توصيه هاي بهداشتي رعايت با  پستان هاحساس شدن : پستان هاحساس شدن  .5
درغيراين صورت بايد فرد را به ماما ودرصورت نيـاز بـه متخصـص    . رفع مي گردد

 .زنان ارجاع نمود
 

  :مطلقموارد منع مصرف 
  غير طبيعي رحمي،  خونريزي 
 ،...)تومور، هپاتيت و ( اختالالت مزمن يا حاد كبدي  

 . ابتال به سرطان پستان 
 
  :نسبيموارد منع مصرف  

  سابقه سرطان پستان،  
 چاقي شديد، 

 سابقه كلستاز بارداري،  

 ، )ميلي متر جيوه و باالتر 100/160(فشارخون باال  

 ج و ريفامپين، مصرف هم زمان داروهاي ضد تشن 

 .)EP( سابقه حاملگي خارج رحمي  

  
  :استفاده از الينسترنولو شروع زمان 

و تغذيه انحصاري شيرخوار بـا شـيرمادر،   قاعده نشدن مادر شيرده در صورت  .1
 .هفته پس از زايمان آغاز خواهد شد 6مصرف قرص 

، مصرف قـرص  و يا تغذيه انحصاري با شيرمادر در صورت بازگشت قاعدگي .2
 .روز اول شروع شود "ترجيحا وقاعدگي  روز اول 5د در باي

از بـارداري اسـتفاده نمـوده و     پيشگيريشيردهي از ساير روش هاي  مادر اگر .3
مـاه از زمـان زايمـان     6اگر كمتر از الينسترنول باشد، و استفاده از خواهان تغيير آن 
را آغاز رنول الينستبالفاصله پس از قطع روش قبلي، مصرف  بايدوي گذشته باشد، 

 .كند



 

  
  :الينسترنولچگونگي استفاده از 

يـك عـدد از آن   قرص بوده كه بايـد هـر شـب     28داراي  ،الينسترنول ليسترهر ب 
  .شودخورده راس ساعت معيني 

  .بالفاصله پس از پايان بسته قبلي استشروع مصرف بسته بعدي قرص،  
  .داشته باشد زماني وجودفاصله  چهينبايد سته قرص ببين دو: دقت شود كه

  
  :الينسترنولفراموشي مصرف 

خـوردن  ضـمن   له اي نبـوده و ئسـاعت مسـ   3مصرف يك قرص تا  يفراموش .1
خوردن قـرص بعـدي در    ايبرآموزش و تاكيد ، ) ساعت 3تا (قرص فراموش شده 

  .الزم است مقررساعت 
ساعت به تاخير افتد و يا خـوردن   3قرص بيش از يك در صورتي كه مصرف  .2

آيـد، قـرص فرامـوش     به يـاد هر زمان كه  ،وبت بعدي فراموش شوديك قرص تا ن
. خورده خواهـد شـد  نيز در زمان تعيين شده  يو قرص نوبت بعد هشده خورده شد

 .هم از يك روش ديگر مانند كاندوم استفاده شود روز 2تا  "ضمنا
 بـه يـاد  محـض  ه فراموش شود بايد ب )روز 2(قرص  2 در صورتي كه مصرف .3

و تـا   فتهي فراموش شده يكجا خورده شده و بقيه قرص ها ادامه ياآوردن، قرص ها
در صـورت داشـتن نزديكـي    . از روش مضاعف مثل كانـدوم اسـتفاده شـود    روز 7

در قاعـده نشـدن   درصـورت   .اسـتفاده شـود   ECمحافظت نشده در اين دو روز از 
 .الزم استبررسي بارداري پس از فراموشي،  هفته 4-6مدت 

بـيش از دو قـرص و داشـتن نزديكـي محافظـت نشـده       درصورت فراموشـي   .4
ومشاوره براي انتخـاب روش مناسـب ديگـر     ECساعت اخير، تجويز  72درعرض 

زمـان عـدم مصـرف     درصورتي كه از نزديكي محافظت نشده وي در. صورت گيرد
  .ساعت مي گذرد، بررسي بارداري ضروري است 72قرص، بيش از 

  



 

  :آزمايش و معاينه هاي الزم
  . فشار خونو ثبت گيري  اندازه .1
 .)كشوري دستورالعملبا توجه به (پاپ اسمير .2

صورت  چنانچه نكته خاصي در شرح حال موجود باشد، معاينه الزم حسب مورد .3
 .خواهد گرفت

  
  :ها و چگونگي برخورد با آن هاهشدار

  : عالئماگر هركدام از   
  ،)ميگرن، سردردهاي همراه با تاري ديد(سردرد شديد  
 ،قفسه سينه پس از شروع مصرف الينسترنولدرد شديد  

كه احتمال بيماري زمينـه   يبدون دليل خونريزينامرتب رحمي و يا هر  خونريزي 
 ،مطرح نمايداي و يا حاملگي را 

 ،زردي پوست و چشم 

و پارگي  EPاحتمال (درد شديد شكمي بخصوص در قسمت پايين شكم و لگن  
 ،)كيست تخمدان

 .يا بيمارستان ضروري استمربوطه خصص مراجعه به مت بروز نمايد،

  
  :بعدي مراجعه هايو ها  پيگيريموارد قابل توجه در 

 حـل موجـودي كـافي در م  داشتن مصرف كننده و  برايعارضه نبودن  در صورت 
  .چند بسته قرص در اختيار متقاضي قرار دادخدمت، مي توان  ارائه
مايل باشـد  ي كه هر زمان رمي تواند دگيرنده خدمت بايد اطمينان داشته باشد كه  

 .راهنمايي و يا تغيير روش مراجعه كند ،براي دريافت كمك

در صـورت  اينكـه   تـا هشـدار   عالئـم توانايي مصرف كننده در شناختن آگاهي و  
مركز بهداشتي درمـاني   نزديك ترينبه بيمارستان و يا  آن هارويارويي با هر يك از 

 .مراجعه نمايد



 

 مشـكالت كننـده از روش، طريقـه مصـرف و يـا     درباره رضايت مصـرف  سوال  
 .در هر بار مراجعه احتمالي

  .درصورت نيازباالتر سطح به  ارجاع 



 

  
  
  
  
  
  

       اورژانس 
پيشگيري از 
  بارداري



 

  ياز باردار پيشگيريروش اورژانس 
  

 : توضيح روش
، (Emergency Contraception) از بارداري پيشگيرياورژانس روش     

 پيشگيريروش هاي مطمئن  بدون استفاده ازتماس جنسي از  پسروشي است كه 
بارداري ناخواسته پس از تماس جنسي را احتمال موردي كه از بارداري و يا هر

توسط كاركنان بهداشتي آموزش ديده اين روش . مي شود، استفاده داشته باشد
رداري از با پيشگيريي دايماين روش نبايد به عنوان يك روش از . تجويز ميگردد

  .نموداستفاده 
  

 :عملمكانيسم 

  ،)اندومتر( داخلي رحمتاثير بر مخاط  .1
  جلوگيري از تخمك گذاري،  .2
  . ت لوله هاااختالل درحرك .3

  
  :اثر بخشي

درصد بوده و با فاصله زماني تماس جنسي تا آغاز  97- 98اثربخشي اين روش     
تماس جنسي تا  چقدر فاصله زماني هر. استفاده از روش ارتباط قابل توجهي دارد

  .باشد، اثربخشي آن بيشتر خواهد بودكوتاه تر استفاده از روش آغاز 
  

  :عارضه ها و چگونگي برخورد با آن ها
ساعت پس از مصرف هر  4-6قبل و بهتر است  :مصرفحين تهوع واستفراغ  .1

استفاده يا ديفن هيدرامين ات ينضد تهوع مانند ديمن هيدرداروي از يك  ECدوز 
) شربت(بار در روز يا قرص  3-4ميلي گرم  25-50ديمن هيدرينات قرص . شود

كه مصرف دوز ) قاشق غذاخوري كوچك 2-4(ميلي گرم  25-50ديفن هيدرامين 



 

با  )درصورت نياز(دوزهاي بعدي  و ECاول آن نيم ساعت قبل از خوردن قرص 
 .تاست، در كاهش شدت تهوع و استفراغ موثر اسپس از آن  هساعت 6فاصله هاي 

ديرتر آغاز  روز زودتر يا گي بعدي چندممكن است كه قاعد :اختالل قاعدگي .2
 .آگاهي داشته باشدبودن اين مسئله  خطربي فرد بايد در مورد . شود

 . سرگيجه و درسرد .3
  

 :موارد منع مصرف 

   ،حاملگي 
  ،)DVT(موارد منع مصرف استروژن، ميگرن كالسيك، ترومبوز وريدهاي عمقي 
 Multiple Exposure) يعني افزايش  )جنسي متعدد بدون محافظتهاي تماس

كاهش و احتمال را اثربخشي روش  ،بدون محافظتجنسي هاي تماس  تعداد
  .دهدافزايش مي را حاملگي 

  
  :نكته مهم

آن به  كاربرداست كه الزم و قرار گيرد  مئدامورد استفاده اين روش نبايد     
  :مانند موارد زير محدود گردد خاصموارد 

 .ارگي كاندومپ 

 .خونريزي قاعدگي از زماني غير خروج آي يودي در 

 .از بارداري پيشگيريتماس جنسي بدون استفاده از روش مطمئن  

كه مي تواند منجر به تماس جنسي روش طبيعي يا منقطع با شك به  ازاستفاده  
 .بارداري گردد

  
 :ECو چگونگي استفاده از شروع زمان 
مصرف اولين (مان نزديكي مشكوك نگذشته باشد ساعت از ز 72بيش از  اگر  

ساعت از تماس جنسي مشكوك  72دوز اين روش بايد حداكثر در فاصله زماني 



 

ي زير از حاملگي روش ها، داوطلب مي تواند با كاربرد يكي از )صورت گيرد
  :ناخواسته جلوگيري نمايد

 ساعت بعد، 12عدد در اولين فرصت و دوعدد  HD ،2قرص  .1

 ساعت بعد، 12عدد در اولين فرصت وچهار عدد  LD ،4قرص  .2

چهار عدد قرص  عدد قرص سفيد در اولين فرصت و 4قرص تري فازيك،  .3
 ).مرحله سوم قرص هاي( ساعت بعد  12سفيد 

شده و سپس ارجاع به مراكز  ارائهبه فرد  ECخدمت نسي،جاوز جت درموارد :نكته
  .ه مي گرددتوصيديگر  مسايل و STIs بررسي ازنظر تخصصي براي

  
  :حين مصرف هايتذكر

 .خورده نشودقرص ها باشكم خالي بهتر است كه  .1

خوردن مجدد قرص ها  از استفاده از روش،پس دو ساعت  تادرصورت استفراغ  .2
 .ضروري است

 .مجاز استفاده از اين روش در هر سيكل قاعدگي يك بار است اتحداكثر دفع .3
كه اين روش مي  شودايد تاكيد آموزش كاربرد صحيح اين روش ضروري بوده و ب

بودن  مجاز. گرددطول دوران باروري استفاده  ممكن در اتدفعحداقل  بايست در
مصرف يكبار از اين روش در هردوره قاعدگي دليلي برتاييد مصرف آن درهردوره 

  . نيستاز بارداري گيري  قاعدگي به عنوان روش پيش
  

  :خدمت ارائهداليل اختصاصي مراجعه به مركز 
) هاي منطبق با قاعدگي خونريزيو يا عدم وجود ( در صورت قاعده نشدن فرد 

، براي بررسي و معرفي براي انجام تست ECهفته پس از مصرف  3درعرض 
  ).β-HCGترجيحا(بارداري 



 

اين روش براي جنين، در  1بودننبا توجه تراتوژن : با روش هم زمانحاملگي 
  .خواهد بودصورت وقوع حاملگي، نيازي به ختم آن ن

                                                 
بررسی های انجام شده تا کنون مستندی را درباره تراتوژن بودن استفاده از این روش در مـواردی  ١

  .ننموده است ارائهکه فرد علیرغم استفاده از آن باردار می گردد، 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مگسترون



 

  مگسترون
Depo Medroxy Progestrone Acetate  

  
  :روشتوضيح 

  DMPA ،آمپول  .از بارداري است پيشگيريتزريقي  يك روشDMPA  حاوي
سه ماه از بارداري پيشگيري مي بوده و دپومدروكسي پروژسترون استات ماده موثره 

   .صورت مي گيرد ،ان بهداشتي دوره ديدهتوسط كاركنخدمت اين روش  ارائه. نمايد
  

  :مكانيسم عمل
 ،از تخمك گذاريجلوگيري  .1

دهانه  ترشحاتظت افزايش غل رسيدن اسپرم به رحم از طريقدشوار نمودن  .2
 ،رحم

 .)ندومترا( مخاط داخلي رحم بر تاثير  .3

  
  :اثربخشي

  . است% 99.7بيش از استفاده  در سال اولاثربخشي اين روش   
  
  :ات همزي
  ،ربخشي باالاث 
  ،آساني استفاده 
   ،)بار ماه يك 3هر (طوالني مدت  "استفاده نسبتا فاصله هاي 
روزه از يك روش مشكل دارند هركه با استفاده مداوم و  مناسب براي افرادي 

   ،....)نشين، عقب ماندگان ذهني و  افراد فراموشكار، كوچ(



 

، )PID(بيماري هاي التهابي لگن  تخمدان، و ندومترا سرطان هايابتال به كاهش  
، كانديديازيس )EP(ندومتريوز، حاملگي خارج از رحم اكم خوني، فيبروم رحم، 

   ،زو متيل اشمر ، درد زمان قاعدگي)PMS(واژن، سندرم قبل از قاعدگي 
  استروژني بدليل نداشتن استروژن، عوارضندادن افزايش  
  ،يدييروتو بيماري  براي افراد مبتال به ديابتمناسب  
  ،استفاده در هر دوره سني قابل 
 ،استفاده در دوران شيردهي قابل 

  ،افزايش شير مادر 
  ،نداشتن با تماس جنسيتداخل  
   ،جراحيبزرگ  اعمالمصرف قبل از به قطع  نيازعدم  
اگر با مصرف داروهايي مانند كاربامازپين و فني (تشنجي انبيماربراي مناسب  

 ).تويين هم زمان نباشد

  
  :اعيب ه

  ،تاخير در بازگشت باروري 
  ،زماني سه ماهه فاصله هايلزوم تزريق در  
 ،مقاربتي از جمله ايدزي بيماري هااز  پيشگيريعدم  

 ،افزايش وزناحتمال  

 .آمنوره 

  
  :آن هابرخورد با چگونگي و شايع  عوارض 
نامرتب  خونريزي :)نامرتب خونريزياز آمنوره تا (اختالالت قاعدگي  .1

ماه اول از بين  2-3ر ماه هاي اول مصرف ديده شده و در عرض د "رحمي معموال
نيازمند زماني عارضه گاه اين شايان ذكر است كه رفع (  رفته و يا كاهش مي يابد



 

نامرتب رحمي براي فرد  خونريزيدر صورتي كه  .)خواهد بودماه  6- 12معادل 
  .ن معرفي نمود، بايد او را براي بررسي بيشتر به متخصص زنامزاحمت ايجاد كند

ميلي 250(اسيد  كپسول مفناميك باشد، DMPAتزريق  خونريزياگر دليل   
در صورت . تجويز مي گرددروز  5تا  ،دو عددبار روزي سه بار و در هر  )گرمي
ارجاع به ) DMPAبجز تزريق ( به هر دليل ديگر  خونريزيو يا وقوع نيافتن  بهبود

  .ت داردضرورمتخصص زنان 
ايد بصرفا شته و نياز به درمان ندا، شود ابتداي تزريق آمپول ايجاد ازآمنوره اگر   

پس  فردبه شرط اين كه بررسي احتمال بارداري . خاطر داده شوداطمينان به فرد 
الزم باشد، ازتزريق آمپول، خونريزي قاعدگي منظم داشته و بعدا دچار آمنوره شده 

  .است
ثار هورمون پروژسترون و تجمع دليل آه افزايش وزن بيشتر ب :افزايش وزن .2

اين مشكل با رعايت . ذايي استغمايع در بدن، افزايش اشتها و مصرف بيشتر مواد 
  .رژيم غذايي و ورزش قابل رفع است

   
  :و چگونگي برخورد با آن ها غيرشايع عوارض

مشاهده  به ندرتممكن است هرگز مشاهده نشده و يا خيلي اين عارضه ها   
 غيرشايع عارضه هاي .ضروري استضه ها مشاهده شود، ارجاع رااگر اين ع. شود

DMPA از عبارت هستند: 

 .ارجاع به متخصص زنان: )بي خوابي و افسردگي( خلق  غييرت .1

 در .توصيه هاي بهداشتي برطرف مي گرددرعايت با : پستان هاساس شدن ح .2
ي ضروربه متخصص زنان ارجاع  به ماما ودرصورت نيازارجاع اين صورت  غير

  .است
  .ارجاع به متخصص زنان: سردرد و گيجي .3
 .ارجاع به متخصص زنان: نفخ شكم .4

  .ضروري استروانپزشك ارجاع به : كاهش ميل جنسي .5



 

  .ارجاع به متخصص زنان: برگشت باروري تاخير در .6
  .ارجاع به متخصص زنان: پستانبروز سرطان  .7
  
  :مطلق موارد منع مصرف 

 ،بارداري 

 ،سرطان پستان 

 ،علت مشخصدون نال بواژي خونريزي 

 ،انعقاديشديد اختالالت  

 ،يد جنسييهورمون هاي استروناشي از مصرف كبدي ) آدنوم(سابقه تومور  

 ،سابقه آن يا ترومبوآمبولي و 

 ،سابقه سكته مغزي 

 ،فشارخون كنترل نشده 

 ،ديابت كنترل نشده 

  .از آن ترابتالي به ديابت به مدت بيست سال يا بيشيا  ضايعه عروقي و ديابت با 
  

  :نسبيموارد منع مصرف 
 ،بيماري كبدي 

 ،قلبي عروقيشديد بيماري  

 ،برگشت سريع باروري هبمايل ت 

 ،...)،ستر( تزريقمرتبط با  مشكالت 

 ،افسردگي شديد 

 ،فشار خون كنترل شده 

 ،ديابت كنترل شده 

 ،مول 

 .چاقي 



 

  
  :DMPAاستفاده از زمان شروع 

در يكي از پنج روز ) ده از روششروع استفا(تزريق  ولينا: زمان قاعدگي در .1
   و تا يك هفته نيز از يك روش كمكي مانند كاندوم استفاده انجام اول قاعدگي 

 .شودمي 
   :غير شيردهمادران  .2
هفته پس  3تا بالفاصله پس از زايمان يا  DMPAاولين تزريق  :از زايمان پس )1

 . و نيازي به برگشت قاعدگي نيستبوده  امكان پذير آناز 

از  پيشگيريه عنوان روش برا  DMPAمتقاضي خدمت  اگر :سقط ازپس  )2
امكان از سقط سه ماهه اول يا دوم روز بعد  5تا  ، استفاده از آنكندانتخاب  بارداري

منوط به دريافت پاسخ  )روز 5(اين فاصله زماني پس از  DMPAتزريق . است پذير
 .يط خواهد بوداز آزمايشگاه و رعايت ساير شرا β-HCG منفي تست بارداري

   :شيرده مادران .3
و انتخاب  شير مادرتغذيه انحصاري شيرخوار با و قاعده نشدن درصورت  )1

DMPA  از بارداري، مصرف  پيشگيريبعنوان روشDMPA  هفته پس از  6بايد
  .آغاز گردد زايمان

انجام تزريق بايد در يكي از پنج روز اول قاعدگي  ،ه شدندر صورت قاعد )2
 .نيز از يك روش كمكي، مانند كاندوم استفاده شودتا يك هفته  شده و

مراجعه كند، روز اول دوران قاعدگي پنج  درفرد اگر  :قطع يك روش به دنبال )3
تا فرا رسيدن دوره صورت  درغيراين ،نمودتزريق را  DMPA بالفاصله مي توان

  .در اختيار فرد قرار داده خواهد شدكاندوم ) DMPAبراي تزريق (قاعدگي بعدي 
  

  :DMPAاستفاده از چگونگي 
اگر . تزريق مي گرددماه يكبار  3هر  DMPAميلي گرمي  150يك آمپول  .1

 هفته ديرتر از موعد مقرر 2هفته زودتر و يا  2فاصله زماني در محدوده متقاضي 



 

را  DMPAمي توان ضمن تاكيد بر لزوم رعايت زمان تعيين شده،  ،مراجعه نمايد
 . تزريق كرد

ويال يا آمپول را بايد  ،سوسپانسيون يكنواخت وردنبراي بوجود آو قبل از تزريق  .2
 .تكان داد شدته ب

استفاده از  با(و عميق  )باالي عضله بازو يا باسن( عضالني DMPAتزريق  .3
 .محل تزريق نبايد ماساژ داده شود. است) سرسوزن بلند

  
  :الزم  معاينه هايآزمايش ها و 

 . BMI اندازه گيري وزن و قد و محاسبه .1

از موارد منع مصرف  كنترل شدهفشار خون (. فشار خوناندازه گيري و ثبت  .2
 ).شودفشار خون دقت  به تغييرها  پيگيريدر . نسبي است

 .)كشوري دستورالعملبر اساس  (پاپ اسميرانجام  .3

ميلي گرم 200ازمتقاضي خدمت پايه  LDLاگر  .)اربيك(دازه گيري ليپوپروفايلان .4
اختالالت نادر ليپيدي يا  دو فاكتور خطر عروقي وو ه بود يشترب دسي ليتر در

، آغاز وجود داشته باشد FAMILIAL HYPER CHOLESTROLEMIAمانند
 .استفاده از روش توصيه نمي شود

مي ، ممكن نباشد فوق در اولين مراجعه معاينه هايانجام آزمايش و اگر  :توجه
بررسي هاي انجام داشت كه  بايد به خاطر. توان اولين نوبت آمپول را تزريق كرد

  .ت داردضروراول در فاصله زماني سه ماه پس از تزريق  يادشده
  

  :ها و چگونگي برخورد با آن هاهشدار
فوري به بيمارستان دهنده ضرورت مراجعه  زير نشان عالئمبروز هر يك از   

  .است
و يا مدت زمان قاعدگي در مقدار دو برابر شدن ( شديد يا طوالني خونريزي .1

  ،)مقايسه با قاعدگي هاي قبلي



 

 سردرد شديد همراه با تاري ديد، .2

 زردي چشم و پوست، .3

قاعدگي مرتب داشته  DMPAدر فردي كه حين استفاده از (تاخير قاعدگي  .4
 ،)است

 ).در حدي كه نيازمند درمان باشد(افزايش فشار خون  .5

  
  :ها و مراجعه هاي بعدي پيگيريموارد قابل توجه در 

ماهيانه قاعدگي و وجود  براي تزريق بعدي هفته 2يش از بتاخير در صورت  
و تذكر به استفاده از يك احتمال بارداري بررسي ، درطول استفاده از اين روش

درصورت وجود  .تا قاعدگي بعدي ضروري است) مانند كاندوم(روش ديگر 
ت دريافتزريق بعدي پس از ، هفته 2و تاخير بيش از  دليل تزريق آمپوله آمنوره ب

 .انجام خواهد شد ،پاسخ منفي آزمايش بررسي بارداري

اطمينان دادن به  ،روشدر استفاده كنندگان از ) آمنوره(قاعدگي موارد قطع در  
 )آمنوره- ماهانه خونريزيقطع (بودن اين مسئله و بي خطرفرد در ارتباط با عادي 

بارداري دليل وجود قاعدگي همچنين فرد بايد مطمئن شود كه قطع . ضروري است
 .نخواهد بود

گيرنده  بايد ،بين دوره هاي قاعدگي خونريزيبروز لكه بيني يا  در صورت 
اگر  .عارضه اطمينان خاطر يابداين ي، شايع و بي خطر بودن عاداز خدمت 
بخش (.ارجاع شوده بوطبه مراكز مربايد  گيرنده خدمتادامه يابد،  خونريزي
 )شايع عوارضبا برخورد 

مقدار  :يا طوالني شديدقاعدگي ريزي  خون(شديد يا طوالني  قاعدگي خونريزي 
توجه مند نيازبوده و اما مهم  ،نادر) يا مدت آن دو برابر معمول باشد خونريزي
 .استپزشكي 

 DMPAاگر مصرف . يستن DMPA، مانع استفاده از )ميگرن(سابقه سردرد شديد 
برق زدن در  ت بينايي،تاري ديد، از بين رفتن موق ،شروع و يا تشديد سردردبا 

همراه  تكلم و حركت ي و يا اختالل درگديدن خطوط زيگزا ،)فالشينگ( چشم



 

همچنين براي آغاز . دوشتوصيه مي استفاده از يك روش غير هورموني ، گردد
  .درمان مناسب، ارجاع اين فرد ضرورت خواهد داشت

 ،باشد DMPA مايل به ادامه استفاده ازاگر مشكلي وجود نداشته باشد و فرد  
كه پس از سه ماه، فرد تذكر داده مي شود به  ،دستورالعملمطابق خدمت  ارائهضمن 

مراجعه ) روز انجام پذير است 90 + 14تزريق در فاصله ( براي تزريق نوبت بعدي 
  .نمايد

، هشدارها و شكايت هادر هر مراجعه براي تزريق بعدي بايد رضايت از روش،  
 .ررسي قرار گيردمورد سوال و ب عارضه ها

 
  :پيش از زايمان اول  DMPAاستفاده از 

 .1ممكن است باعث تاخير در بازگشت باروري شود .1

با توجه به احتمال اثر منفي بر رشد استخواني سال،  16مصرف آن در افراد زير  .2
 .توصيه نمي شود

  
  : DMPAبا استفاده از  هم زمانحاملگي 

، احتمال افزايش مرگ داري اتفاق بيافتدبار DMPAاگر هم زمان با استفاده از    
. وجود دارد )IUGR(به علت كاهش وزن هنگام تولد و نئوناتال و مير نوزادي 

در دقت بيشتر به  نياز ،با استفاده از اين روش هم زمانهاي بارداري در بنابراين 
  .استمتخصص زنان به ارجاع  )در صورت لزوم(و  مراقبت ها

  
  :ع روشبرگشت باروري پس از قط

                                                 
ماه بطول می انجامد، باید  ۸‐۹معموال  DMPAبرگشت باروری پس از تزریق با توجه به اینکه  ١

، در مشاوره پـیش از اسـتفاده از   هستندبه افرادی که فرزند نداشته و خواهان استفاده از این روش 

  .روش بر این مسئله تاکید بیشتری گردد



 

روش استفاده از پس از قطع  DMPAكاربر در ممكن است بازگشت باروري  .1
ماه پس از آخرين تزريق  8- 9 حدودبطور معمول  اين تاخير ، با تاخير مواجه گردد

 .بطول مي انجامد

 .ي ايجاد نمي كنددايمناباروري  DMPAتزريق  .2

، نباشد DMPA استفاده ازمايل به ادامه و نيز  شود باردار دخواهناگر فرد  .3
 3مدت پس از پايان  DMPAبا استفاده از در بازگشت باروري  ي كهتاخيرعليرغم 

 . از بارداري استفاده نمايد پيشگيريبايد از يك روش ديگر  ،وجود دارد هماه



 

 
 
 

 
  دي  -يو -آي



 

  )TCu 380 A( دي كاپر تي-يو-آي
 

  :روشتوضيح 
س است كه در داخل رحم م ك حاويدي يك وسيله كوچ -يو –آي نوع اين   

خدمت اين  ارائه .كندگيري مي  شده و تا ده سال از بارداري پيشكار گذاشته 
  .روش توسط پزشك، ماما و يا كاركنان بهداشتي آموزش ديده صورت مي گيرد

   
 :عملمكانيسم 

 اسپرم، به ايجاد التهاب در حفره رحم و صدمه .1

به آن  و رسيدناسپرم انتقال  زاجلوگيري لوله هاي رحمي و  حركاتاختالل در  .2
  .تخمك

  
  :اثربخشي 
  . درصد مي باشد99.2حدود  TCu 380 Aاثربخشي آي يودي    

  
  :مزيت ها

 اثربخشي باال، 

  ، IUDقابليت برگشت باروري بالفاصله پس از خروج  
 ،)سال10(ن اثر پيشگيري از بارداري طوالني مدت بود 

  به يادآوري روزانه، نداشتن نياز 
 شيردهي،بر تاثير عدم  

 ،هورموني عوارضنداشتن آثار و  
     ،1اوايل دوران منوپوزرقابل استفاده د 

                                                 
استفاده از ه می باشد، هشش ما فاصله هايمنحصر به بررسی آن در  IUDبا توجه به اینکه کنترل  ١

خونریزی نامنظم بودن ممکن است به دلیل . استمنوپوز، مناسب  خانم هاي قبل از در اين وسيله



 

  تماس جنسي، عدم تداخل با 
 .داروهامصرف نداشتن با تداخل  
  

  :عيب ها
 دوره ديده، ج توسط فردوخر لزوم كارگذاري و 

 خروج خودبخودي، 

 ،)STIs(راه تماس جنسي هاي منتقله از از انتقال بيماري پيشگيريعدم  
 .لزوم معاينه دوره اي 

 
  :آن هاو برخورد با شايع  عوارض

داده مي شود كه آگاهي الزم به فرد  :قاعدگيهنگام و درد  خونريزيافزايش  .1
در صورت نياز، . رفع خواهد شد IUDپس از گذاردن ماه  2-3اين مشكل طي 

 2 هربار در و بار 3روزانه ( درمان با داروهايي مانند ايندومتاسين، مفناميك اسيد
اگر مشكل . و آهن آغاز مي شود...  ،)روز 5ميلي گرمي بمدت  250كپسول

، علت آن بررسي و در خونريزي و درد زمان قاعدگي با اين درمان برطرف نگردد
  .نمودخارج را  IUD بايد نيازصورت 

بــــــه فرد آگاهي داده مي شود : قاعدگي ها ننامنظم و لكه بيني بي خونريزي  .2
- 3اگر مشكل پس از گذشت . ماه برطرف خواهد شد 2-3ين مشكل در عرض كه ا

 .مي يابد، ارجاع به متخصص زنان ضرورت ماه ادامه يافت 2

و  بررسينوع آن  ،واژينال درصورت افزايش ترشح :واژينال ترشحاتافزايش  .3
. ارجاع به متخصص زنان ضروري استدرصورت نياز،  .آغاز مي گردد درمان سپس

                                                                                                      
سالگی،  ۵۰قبل از  درصورت وقوع منوپوز. مشورت با متخصص ضرورت یابدقبل از منوپوز 

انجام يك سال بعد IUD خروجسالگی،  ۵۰وقوع آن پس از صورت و دردوسال بعد IUD  خروج

 .می شود



 

 ترشحاتو رنگ آن با بوده با سوزش و خارش همراه  ،عفوني بدبو ترشحات(
  ).غيرعفوني تفاوت دارد

 
  :آن هاو برخورد با  غيرشايع عوارض

روز اول پس از كارگذاري مشاهده مي  20در :) PID(  ي التهابي لگنبيماري ها .1
گذاري و يا  IUDقبل از موجود دليل اصلي آن تشخيص ندادن عفونت . شود

به  را در اين موارد فردبايد . گذاري است ردن استريليتي در زمان جايرعايت نك
 .نمودبيمارستان ارجاع 

 : )به دو صورت اتفاق مي افتدكه ( سوراخ شدن رحم هنگام كارگذاري .2

و يا ) با هيسترومتر( هنگام اندازه گيري عمق رحممعموال  :باليني عالئمبا  - الف
  .درد داردرخ داده و فرد احساس  IUD كارگذاري

طول پي بردن به آن كوتاه شدن  عالئماز  عالمتي نداشته و :باليني عالئمبدون  -ب
  .استنخ 

 كرده و جخار را IUD بايد در صورت امكان سوراخ شدن رحم،در موارد احتمال 
  .داديمارستان ارجاع ببه متخصص زنان يا را فرد 

   
  :موارد منع مصرف مطلق  

  نان به حاملگي،يشك يا اطم 

 ،2بستري در بيمارستانبا  PIDسابقه  

 ،غير طبيعيرحم با شكل  

 ،)مس دارهاي  IUDبراي (بيماري ويلسون يا حساسيت به مس  

 نقص سيستم ايمني، 

                                                 
عالمت های . حساسيت آدنکس هاو سرويکس دردناک حرکات  درد،: از عبارت هستند PID عالئم ٢

 PIDثابت کننده وجود  اروزيون وترشح سرويکس به تنهايی ،لکوره...(تب و، باال WBCديگر مانند 

 .)نيست



 

 نئوپالزي درمان شده سرويكس، 

 شكل رحم را تغيير داده باشد، فيبرومي كه اندازه و 

 يا آنمي شديد،) دفع لخته( ريزي شديد قاعدگي خون 

 علت مشخص،دون واژينال ب خونريزي 

 اختالالت انعقادي، 

 ،بارداري خارج رحمي سابقه 

 شك به وجود بدخيمي رحم يا سرويكس و يا قطعيت وجود آن، 

 ،3پاپ اسمير غير طبيعي 

 ،)سال 1حداقل ( مول پيگيري فاصله زماني درمان و در 

 ،نداشتن سابقه زايمان 

 .سل لگني 

  
   :موارد منع مصرف نسبي 

  ،ون بستري در بيمارستانبد PIDسابقه  
  ،4)در زن يا همسر وي(اي جنسي متعدد ه كيداشتن شر 
آنتي بيوتيك پروفيالكسي پيش از دريافت به  نيازكه  بيماري هاي دريچه اي قلب 

  ،داشته باشند IUDگذاشتن 
 ،)اخيرابتالي ( يا سابقه آن STIsابتالي به  

  ذشته،ماه گ 3ندومتريت پس از زايمان و يا سقط عفوني در ا 
 .6ت درمان نشده يو واژين 5تيسرويس 

                                                 
  .گذاری نیست IUD نعامتاپالزی م سرویکس ودرمان شده دیسپالزی  ٣
 .ضرورت دارد افرادش ویژه برای این گروه آموز ٤
حداقل سه ماه رعايت چرکی،  ترشحاتسرویسیت با پس از  IUDگذاردن در موارد  ٥

 .ضروري استپس از درمان فاصله زماني 
 از نظر این افراد. نمی باشدگذاری  IUDنیت بدون سرویسیت چرکی مانع یواژ ٦

STIs مورد توجه قرار می گیرند.  



 

 
  .نياز به كنترل داردديابتي در افراد  IUDاستفاده از  :توجه

  
  :IUDشروع استفاده از زمان 

راحت  سرويكس و ينرم نبودن، اطمينان از بارداراتوجه به ب :در زمان قاعدگي .1
وصيه مي روز اول خونريزي قاعدگي ت 5در  IUD، كارگذاري خدمت ارائهتر بودن 

، با خونريزي و درد دوران قاعدگي IUDخونريزي و درد ناشي از كارگذاري (.شود
 .)پوشيده خواهد شد

ترين فاصله زماني ممكن براي آغاز  كوتاه: )طبيعي، سزارين( از زايمان پس .2
 عناضمنا شيردهي م .استهفته پس از زايمان طبيعي يا سزارين  IUD ،6استفاده از 

 .اثري بر شير مادر ندارد IUD ونبوده  IUDگذاشتن 
هفته و به شرط عفوني  12زير  ازسقط يا كورتاژ پس :از سقط يا كورتاژ پس .3

 موارددر  .انجام دادرا گذاري  IUDپس از سقط  روزاول 5 درتوان  مي ،آن 7نبودن
پس از بررسي هاي الزم توسط و  هفته تاخير 6 يد باباكار اين  ،هفته 12سقط باالي 
  8.ام شودجان متخصص

هفته  6مي توان  را IUD :برنگشته است آن هاي گشيردهي كه قاعدمادران  در .4
  .اشتعدم بارداري كارگذ اطمينان از و β-HCGانحام آزمايش زايمان با پس از

  
  :الزمه هاي نيو معاها ش يآزما
  :ن مراجعه ياول
 .9رحم و آدنكس هاوضعيت و اندازه معاينه لگني براي بررسي  .1

                                                 
دي به فاصله  ‐يو ‐و كارگذاري آيشده جود عفونت پس از سقط، بايد درمان آغاز در صورت و ٧

  .زماني حداقل سه ماه پس از بهبودي كامل موكول شود
  .ضرورت داردمتخصص زنان توسط بررسی ناهنجاریهای رحمی  ٨
 IUDعمق مناسب رحم برای . است IUDشکل غیرطبیعی رحم از موارد منع مصرف مطلق  ٩

  .می باشدسانتیمتر  ۶‐۹گذاری 



 

 .نسبي رد كنترانديكاسيون هاي مطلق وبررسي موا .2

  
  :بعدي مراجعه هاي

پس از اتمام  IUDبررسي نخ: )ستينه توسط خود فرد الزم نيمعا( IUDديدن نخ  .1
 هاي بعدي كنترل وشده  انجام IUDگذاشتن از بعد اولين دوره خونريزي قاعدگي 

ن ذكر شايا .صورت خواهد گرفت) زمان قاعدگيغير از  در( ماه يكبار 6 آن هر
قاعدگي احتمال  و بويژه در دوران IUDچند ماه اول پس از گذاشتن در است كه 

در صورت افزايش طول نخ و يا در حال خروج . وجود دارد آنخروج خودبخود 
 IUDبالفاصله پس از خروج . ودشاقدام  IUDكامل بودن آن، بايد نسبت به خروج 

تقاضا براي نداشتن عفونت و  ،حامله نبودن(در صورت مناسب بودن شرايط فردو 
 .اقدام كرد جديد IUDمي توان نسبت به گذاردن ، )ادامه روش

 آدنكس ها، حساسيت رحم و و ترشح هامعاينه لگني براي بررسي  .2

 ،كشوري دستورالعملبراساس  انجام پاپ اسمير .3

ي برا، تقاضا IUDا استفاده از مندي، داشتن مشكل ب بررسي وضعيت رضايت .4
 .مراجعه نمايدبايد  آن هاي كه فرد درصورت بروز مسايليادآوري تغيير روش و 

  
مراجعه به  و هشدارها عارضه ها ،عالئمكدام از با هر  روياروييدرصورت  :رتذك

   .ضروري استخدمت  ارائهمراكز 
  

  آن هابرخورد با  چگونگيو  هشدارها
 IUDاگر نخ  :توسط فرد معاينه كننده IUDنخ  عدم لمسديده نشدن نخ يا  .1

شدن نخ، سوراخ شدن پاره بررسي بيشتر از نظر حاملگي، براي  دباي ،ديده نشود
و در درخواست شده سونوگرافي  IUDبه حفره شكمي و خروج  IUDرحم، ورود 
 .صورت گيردارجاع  صورت نياز

                                                                                                      
 



 

حصول اطمينان براي  ، آزمايش بارداريتاخير قاعدگيموارد در  :تاخير قاعدگي .2
مثبت  IUDپاسخ آزمايش بارداري هم زمان با استفاده از  اگر .شودمي درخواست 

شانس . ررسي نمودبداخل و يا خارج رحمي بودن از نظر د حاملگي را باي، باشد
ولي درصورت وقوع  يافتهافزايش ن IUDبارداري خارج رحمي با استفاده از 

  .شتنظر دا بايد بارداري خارج رحمي را مد IUDبا استفاده از  هم زمانحاملگي 

  :درموارد .3
ديده نشود  IUDباشد و نخ درنيمه اول حاملگي اگر  :حاملگي داخل رحمي - الف

ولي اگر بتوان نخ را ديد، سعي مي شود كه با كشيدن آن  شدخواهد اع جفرد ار
IUD  نجام متخصص اارجاع به  ،اگر اين مانور با موفقيت همراه نباشد. كردخارج را

) ديده شدن يا ديده نشدن نخ(با هر شرايطي  ،درنيمه دوم حاملگي. خواهد شد
  .م مي شوداانجفرد ارجاع 

  .دادبه بيمارستان ارجاع  فورابايد  فرد را :حاملگي خارج رحمي -ب
  :شايان ذكر است كه

اگر به هر كدام ، بايد به فرد هشدار داد كه IUDحاملگي با داشتن درصورت ادامه  
دچار شود،  فلوانزا، درد شكمي و خونريزيشبه آن عالئمعفونت مانند تب،  عالئماز 

به مركز بهداشتي درماني براي ارجاع فوري و يا در اولين فرصت ضرورت دارد كه 
 .مراجعه نمايدبيمارستان و فوري به  امستقيم

 .، خطر سپتي سمي وجود دارد)بويژه در سه ماهه دوم( IUDدرصورت سقط با  

باعث در رحم  IUDيابد، وجود تا ترم ادامه  IUDاگر بارداري با داشتن  
  .ناهنجاري جنيني نخواهد شد

 لرز، تب و ترشح واژينال چركي وبدبو، ي چون درد پايين شكم،عالئموجود  .4
را  التهابي لگنهاي احتمال وجود بيماري  سرويكس حركت دردناك و استفراغ

 .بايد فرد به بيمارستان ارجاع شودمطرح نموده و 

قطعيت بدخيمي دستگاه تناسلي ر هر كدام از موارد اگ: بدخيمي دستگاه تناسلي .5
  .دادبه متخصص ارجاع را و فرد را خارج نموده  IUDبايد پيدا كند، 



 

  
  :پيگيري

زير  به شرحخدمت به دو دسته بوده و  ارائهدر مراكز  IUDمراجعه هاي پيگيري   
  :انجام مي شوند

 IUDس از كارگذاري ماه پ 1: هايي كه به منظور كنترل انجام مي شوندمراجعه  
و سپس هر شش ماه يك باردر دوره پاكي براي ) پس از پايان خونريزي قاعدگي(

  .IUDنخ بررسي 
و درصورت نياز IUD خروجبراي  :IUDپايان مدت اثربخشي مراجعه پس از  

   .ديدج IUDگذاري  جاي
  

  :IUDخروج 
 يتمايلنيز  ده وخارج نمومدت اثر آن پايان زودتر از را  IUDاگر فرد بخواهد كه   

به مركز  IUD، بايد در زمان قاعدگي براي خارج نمودن نداشته باشد به بارداري
بالفاصله از يك روش ديگر آن  مراجعه نموده و پس از خارج نمودنخدمت  ارائه
 درزماني غير از دوران قاعدگي IUDاگر . گيري از بارداري استفاده نمايد پيش

درصورت وجود تماس جنسي و جود داشته وبارداري  احتمال  ،خارج شود
گيري از بارداري  ي اورژانس پيشروش ها، استفاده از گذشتهساعت  72درعرض 

 .ضرورت دارد

     



 

  
  
  
  
  

  
هاي بستن لوله 
   رحمي



 

  )توبكتومي( هاي رحميبستن لوله 
  
  :روش  توضيح 

 .استبي خطر يك عمل جراحي ساده و  خانم ها درهاي رحمي  بستن لوله
) يا بي حسي موضعي(بيهوشي عمومي  طيه هاي رحمي متقاضي للون عمل در اي

 ييبصورت سرپااين عمل توسط متخصص زنان يا جراح عمومي، . دوشمي بسته 
  .قابل انجام است در بيمارستان) يك روز اقامتيا  و(

  
  :عملمكانيسم 

ز رسيدن اسپرم ا) و تخمدان ها محد فاصل رح(با بسته شدن لوله هاي رحمي
  .تخمك به يكديگر و تشكيل سلول تخم جلوگيري بعمل مي آيد و
  
  :بخشياثر

احتمال . استدرصد  0.7 تا 0.5درسال اول بين اين روش شكست ميزان 
. برابر افزايش مي يابد 1.7تا ميزان سال  35 زيرخانم هاي در بعد از عمل حاملگي 

  .تگزارش شده اس% 98از عمل بيش از  پسسال  10 اثربخشي روش تا
   

   :ات همزي
 ن،ي بوددايم 

 ،اثر بخشي باال 

 ،نياز به ياد آوري و مراجعه مكررعدم  

 نداشتن عارضه براي سالمتي فرد استفاده كننده روش در دراز مدت، 

 ،روابط جنسيتاثير نداشتن در  

 .ابتال به سرطان تخمدانكاهش  
 



 

  :يب هاع 
 ،نياز به عمل جراحي 

 .10گشت باروريجراحي برپرهزينه و دشوار بودن عمل  
 

  و چگونگي برخورد با آن هاشايع غير عوارض
 ،تغيير ميزان قاعدگياحتمال  .1

  ،)در صورت وقوع بارداري(افزايش احتمال حاملگي خارج از رحمي  .2

 ،احتمال ايجاد كيست تخمدان .3

4. TL زان يبه م( هوشي رايب خطرهايجراحي مي تواند  اعمالر يمانند سا
 .به همراه داشته باشد) كماريبس

فرد به متخصص نادر اشاره شده،  عارضه هايهر كدام از  بروزدر صورت 
 .شودمي  زنان ارجاع

 
  :TLتاخير عمل جراحي  موارد
 ،11هاي التهابي لگن در سه ماهه اخير يماريب 

 ،هاي تروفوبالستيك بدخيم بيماري 

  ،هاي قلبي حاد سابقه اخير بيماري 

 ،بولي ريه يا آم )DVT( ابتال به ترومبوز وريدهاي عمقي 

 ،علت مشخصدون خونريزي واژينال ب 

د، ياكالمپسي شده رپبارداري، زايمان و پس از زايمان مانند دوران  تمشكال 
يا بالفاصله پس تب زمان زايمان  ،)ساعت24بيش از (پارگي كيسه آب  ،اكالمپسي

 ساير نقاط بدن و عفونت زايمان مثل خونريزي پس از عوارضوجود  ،از آن
  ،)ايط نامساعد جسميشرداشتن (

                                                 
افراد توبکتومی شده احتمال باروری مجدد  ،)IVF(رحمی خارج های جدید باروری  تکنولوژی ١٠

  .میزان قابل توجهي افزايش داده استبه را 
  .موکول خواهد شداز درمان پس سه ماه در این موارد عمل بستن لوله های رحمی به ١١



 

 ،)STIs(مقاربتي فعال هاي  بيماري 

  .ي لگنن هااسرط 

  
 : مهم ينكته ها

رفع فوق، پس از  مشكالتصورت وجود هركدام از دربستن لوله هاي رحمي  
  .انجام خواهد شد مشكل
احتمال  زن و شوهر درمورد كم بودن هب، ضمن مشاوره دقيق TLبايستي قبل از  

 .تذكر دادشواربودن عمل جراحي برگشت توانايي باروري پرهزينه و د موفقيت،

كه خانواده خود را از نظر تعداد فرزند كامل نموده و براي زوجيني روش اين  
متقاضي قبل از عمل بايستي رضايت . مناسب استاز زندگي با ثباتي برخوردارند، 

  .كسب شودخدمت و همسر وي 

 .ستيمان انجام عمل مطرح نمنع خاصي براي زبجز موارد عنوان شده فوق  
ضمن انجام متقاضي، هاي با توجه به فاكتورهاي سن، تعداد و سن فرزندالزم است 

  .م مناسب كمك شوديمشاوره به متقاضي در اتخاذ تصم
  

  :  TLزمان انجام عمل 
در هر ، بستن لوله هاي رحمي باردار نبودن متقاضيدر صورت اطمينان از  .1

دوره زماني قاعدگي سيكل دوهفته اول ( است ن پذيرامكازماني از سيكل قاعدگي 
  .) مناسب تري است

 .پس از زايمان طبيعي .2

  .)پذير است مكانبراحتي ابستن لوله هاي رحمي (هنگام سزارين  .3

  
زمان  ،روز پس از زايمان 7- 42 زماني فاصلهدر  نيزاز سقط و  پس :توجه  

  .مناسبي براي انجام عمل توبكتومي نيست
  :  TLراحي ك عمل جيتكن

   :به دو روش عمده انجام مي شود خانم هابستن لوله هاي رحمي در   



 

  :روش شكمي كه به سه شكل .1

  الپاراسكوپي –الف 
  الپاراتومي -ب
  ميني الپاراتومي -پ

 ،ن شكمييدر پا )يمتريسانت 2-3( ك برش كوچكيايجاد روش با اين در  .مي باشد
ا مسدود كردن آن توسط يعه اي از لوله و لوله هاي رحمي را گرفته و با برداشتن قط

 TL عمل  ،ونيلكترو كوآگوالسابا روش لوله پس و يا منعقد كردن يحلقه، كلنخ، 
به روش الپاراسكوپي انجام امروزه در بسياري از كشورها اين عمل  .انجام مي شود

  .مي شود
ي ق كولپوتوميج است كه از طرير رايك روش غي): كولپوتومي(نال ژيروش وا .2

  .انجام ميشود
  

  :الزم ه هايو معاينها آزمايش  
  ،ها سابقه بيماري گرفتن .1
 ،انجام گراويندكس .2

جراحي  اعمالمعاون سالمت در مورد  دستورالعملبراساس (ها  ساير آزمايش .3
 ،)غير اورژانس

 ،معاينه لگني .4

 ،اندازه گيري فشار خون .5

   .)كشوري دستورالعملمطابق (پاپ اسمير  .6
 

  :اهتذكر
  ،ساعت قبل از عمل 8و مواد غذايي حداقل  يعاتمانخوردن  

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

  ،شب قبل از عمل حمام كردن 

  ،ي تميز و راحتلباس هااستفاده از  



 

  ،و الك ناخن يزينتم لوازنداشتن  

  .)درصورت امكان( برگشت به منزل برايداشتن همراه  

  
  :عمل توبكتومي بعد از ياهتذكر

  : مراقبت هاي بعد از عمل  .1
  ،روزانه حمام كردن 
  ،)دردموارد احساس  در(استفاده از مسكن  
  ،تميز و خشك نگه داشتن محل بخيه 
اگر درد پس از يك هفته ادامه ( يك هفتهتا  حداقل يينداشتن رابطه زناشو 

  ،)از رابطه جنسي خودداري گردد رفع دردزمان  تايابد، الزم است كه 
 .تا يك هفتهسنگين  ياجسام و اشياخودداري از برداشتن  

 .به استفاده از روش مضاعفنداشتن نياز  .2
 

  :آن هابرخورد با  چگونگي و هشدار ها
 درجه، 38 تر ازب باالت .1

 ،تورم محل عمل و خروج چرك و خون از آن تا يك هفته و درد .2

 ،بين نرود از ده يادرد شكمي كه بدتر ش .3

 ،اسهال .4

  .از حال رفتن .5
  .خواهد شدفرد به بيمارستان ارجاع  ،در صورت بروز هر كدام از موارد فوق 

  
   :و اقدامات مربوطه گيري پي مراجعه هاي

 به منظورروز بعد از عمل  7-14 درفاصلهمراجعه : تعيين زمان مراجعه بعدي .1
  .عمل كشيدن بخيه ها و معاينه محل

پس از قاعدگي سيكل ن اوليدر زوم مراجعه فرد ل: TLو انجام  IUDداشتن  .2
 . IUDعمل، براي خروج 



 

در صورت (راهنمايي و مشاوره  ،هشدارها ،عارضه هارضايت از عمل، بررسي  .3
  .گيري است پي مراجعه هاي كارهاي الزم دراز ) مشكل خاص وجود

  
  :شده TLدر افراد حاملگي 

، تهوع ،ولي درصورت تاخيرقاعدگيبوده، شده بسيار كم  TLحاملگي در افراد   
 آنبررسي  واژينال خونريزيحساس شدن پستان ها، درد و حساسيت زير شكم و 

  .ضروري است
در عمل بستن لوله هاي بدون وجود هيچ اشكال تكنيكي ، TLحاملگي بعد از   

نيمي از موارد حاملگي خارج رحمي بودن با توجه به  .خواهد بودرحمي ممكن 
 EPحاملگي بايد از نظر د شك به مورهر  ،)كواگوالسيونبا روش ( TLاز پس هاي 
  .)ارجاع به متخصص زنان( گرددبررسي نيز 

  
  :بستن لوله هاي رحميسن مناسب براي 

درمورد  .استسال بسيار مناسب  35مولتي پار باالي  خانم هاياين عمل براي   
بهتر است انجام  ...ازدواج مجدد و طالق،  احتمالا توجه به سال ب 30زير متقاضيان 

  .گرددالزم  هاي و با درنظر گرفتن احتياطشده به مشاوره دقيق روط به مشعمل 



 

  
  

هاي بستن لوله 
  اسپرم بر



 

  )وازكتومي بدون تيغ جراحي(بستن لوله هاي اسپرم بر  
  

  :روش توضيح
از بارداري براي آقايان  پيشگيريي دايموازكتومي بدون تيغ جراحي يك روش 

وتاه ك "يي و بي حسي موضعي و معموالبا يك عمل جراحي سرپا اين روش. است
از طريق ايجاد يك  ،لوله هاي اسپرم برعمل  نايطي  .دقيقه انجام مي گيرد 20از تر 

  . سوراخ كوچك بر روي كيسه بيضه ها بسته مي شوند
  

  :مكانيسم عمل
بسته شدن لوله هاي اسپرم بر از ورود اسپرم ها به مايع مني جلوگيري مي 

  .خواهد گرفتمايع مني فرد بدون اسپرم بوده و لقاح صورت ن در اين حالت. نمايد
  
  :اثربخشي 

هاي بعد پيگيريبا  .از بارداري است پيشگيريي روش هايكي از اثربخش ترين 
ازعمل و انجام دونوبت آزمايش آناليز اسپرم پس از عمل جراحي كه نبودن اسپرم 

  .است% 100، ميزان موفقيت نزديك به را تاييد كنددر مايع مني 
 
  :مزيت ها

 .باالاثربخشي  

  .بودني دايم 
 .با فعاليت جنسينداشتن تداخل  

 .مكرر مراجعه هاييادآوري و نياز به  عدم 

 ثانويه مردانه صفت هايبر قدرت مردانگي، ميل جنسي و منفي  اثرنداشتن  
 ).ريش، سبيل و صداي مردانه(

 .از مدتنداشتن براي سالمتي استفاده كننده از روش در درعارضه  



 

 .تماس جنسيمايع مني و كيفيت و ظاهر حجم  برنداشتن تاثير 

 .خواسته نا از بين رفتن نگراني حاملگيافزايش لذت جنسي بدليل  

مال بيشتر در احت ،اثربخشي بيشتر، نياز كمتر به مراقبت هاي قبل و پس ازعمل 
 از كسب اطمينانامكان تر عمل جراحي،  زمان كوتاه ،موفقيت عمل بازگشت

 .هاي رحميدر مقايسه با بستن لوله  كمتر عارضه هاي و موفقيت عمل

  .چاق نشدن فرد پس از عمل 
  

  :شايع وچگونگي برخورد با آن ها عوارض

 عارضه هايوازكتومي عارضه دراز مدت قابل توجه و سيستميك نداشته و 
شامل درد، سوزش و كبودي  عارضه هااين . احتمالي محدود به محل عمل مي باشد

  .بعد از حداكثر يك هفته برطرف مي شوند "مختصر ناحيه عمل بوده كه عموما

  :آن هابرخورد با  چگونگيو  غيرشايع عوارض

 ،هماتوم .1

 ،عفونت پوست ناحيه عمل و يا اپيديدمواوركيت عفوني .2

  .اپيديديميت احتقاني و درد مزمن بيضه ها .3

 مركزي بايد به متقاضيادشده،  غيرشايع عارضه هاييك از  در صورت بروز هر
  .كتومي مراجعه كندزواخدمت  ارائه )مراكز(

  

  :مطلقاستفاده موارد منع 

بايد توجه داشت هيچگونه منع مطلقي در انجام وازكتومي وجود ندارد، اما در   
به يك مركز مجهز » ارجاع« ويا» تاخير«، »احتياط«برخي شرايط وازكتومي بايد با 

  :ل مي باشند ذي به شرحاين موارد . انجام گيرد



 

  

  :موارد احتياط 

. انجام مي شودبا احتياط براي متقاضي وازكتومي خدمت مواردي هستند كه   
  :از عبارت هستند اين موارد

 ،آنعمل جراحي سابقه و يا اسكروتوم آسيب  

 واريكوسل وهيدروسل بزرگ، 

 3اگر و گرفته وازكتومي در سمت نزول يافته انجام ( عدم نزول بيضه يكطرفه  
وازكتومي سمت مقابل نيز اه بعد از عمل در مايع مني اسپرم وجود داشته باشد، م

 ،)بايد انجام گيرد

   .ديابت 

  

  :موارد تاخير 

در  رفع مشكل و درمان به منظور(با تاخير مواردي هستند كه وازكتومي   
  :از عبارت هستند اين موارد .انجام مي شود) صورت لزوم

 بيماري مقاربتي فعال، 

 و يا بيضه ها، سر آلت، لوله هاي اسپرم بر التهاب 

 ،عفونت پوست اسكروتوم 

 يا گاستروآنتريت شديد، عفونت حاد سيستميك و 

 الفانتيازيس، فيالريازيس و 

  .اوركيت يا اپيديديميت و 

  



 

 :موارد ارجاع 

مي ومي به بيمارستان ارجاع توازكانجام كه متقاضي بايد براي  هستندمواردي   
  :از بارت هستندعاين موارد  .شود

 فتق كشاله ران، 

 عدم نزول بيضه دو طرفه، 

 اختالالت انعقادي، 

 ايدز، 

 وجود توده در كيسه بيضه ها، 

  .سابقه حساسيت به ليدوكايين 

  

 :تكنيك عمل وازكتومي بدون تيغ جراحي

هاي پنس شكافنده  نامه وازكتومي بدون تيغ جراحي توسط دو پنس خاص ب  
)Dissecting forceps (س گرد و پن)Ringed clamp(،  قيچي راست كوچك و

بدون % 2يا %  1ين يليدوكا cc 0.5با تزريق . پنس هموستات انجام مي گيرد
دفران پوست و واز ،از آن در هرطرف اسكروتوم cc 2.5آدرنالين در زير پوست و 

از محل سوراخ ايجاد شده دفران وازهر دو . چپ و راست بي حس مي شوندهاي 
سانتي متر با نخ سيلك گره زده  1م خارج و در دو نقطه به فاصله روي اسكروتو
  .چيده مي شودقرار گرفته است، بين دو گره اي از وازدفران كه شده و فاصله 

  

  :الزم  معاينه هايو ها  آزمايش



 

قبل از انجام وازكتومي نياز به درخواست هيچگونه آزمايشي نمي ، معموال  
ه پزشكي متقاضي بررسي شده و معاينه فيزيكي سابقدر گرفتن شرح حال،  .باشد

 .انجام شودعمومي با توجه ويژه به دستگاه ژنيتال 

  

  :پس از عمل  دستورهاي

 .استراحت به مدت يك روز 

 .آب نزدن به محل عمل تا دو روز 

 .روز 4نداشتن تماس جنسي تا  

  .پوشيدن شورت تنگ و يا بيضه بند و انجام ندادن كار سنگين تا يك هفته 

  

  :ها و چگونگي برخورد با آن هاهشدار

بايد فوراً  ،آن هابا  روياروييدرصورت فرد وازكتومي شده مواردي هستند كه   
  .تومي مراجعه نمايدراكز انجام دهنده وازكم يا به مركز

 .بويژه در هفته اول ،هفته 4تا  درجه 38از بيش تب  .1

 .هاي معمولي پاسخ ندهد درد شديد ناحيه عمل كه به مسكن .2

 .خروج خون و چرك از محل زخم .3

  .تورم بيش از حد اسكروتوم .4

  

  : ها و مراجعه هاي بعدي پيگيريموارد قابل توجه در 

معاينه محل عمل به براي يك هفته پس از عمل  فرد وازكتومي شدهبهتراست  
 .دهنده خدمت مراجعه نمايد ارائهپزشك 



 

 درنبودن اسپرم (اسپرمي آزواز نظر بايد سه ماه بعد از عمل فرد وازكتومي شده  
يك روش  ،تا اخذ نتيجه آزمايشو در اين مدت الزم است . آزمايش شود) مايع مني

و  پيگيريبراي  .مورد استفاده قرار گيرد) كاندوم مانند(مطمئن جلوگيري از بارداري 
از  اطمينان از موفقيت كامل عمل، انجام اسپرم آناليز بعدي با فاصله زماني يك ماه

   .بودخواهد ) از عملپس چهار ماه ( اول آزمايش

  

 :برگشت پذيري وازكتومي بدون تيغ جراحي

و بوده از حاملگي  پيشگيريي مئداوازكتومي بدون تيغ جراحي يك روش   
از اين روش استفاده به هيچ عنوان نبايد  هستندكه خواهان فرزند ديگري  انيمتقاضي
عمل انجام از وازكتومي خواهان  در موارد نادري ممكن است متقاضي پس .نمايند

Reversal Vasectomy گردد.  

 Reversal Vasectomy )يك عمل جراحي ، )عمل جراحي برگشت وازكتومي
و طي آن دو انتهاي بريده  شدهاست كه با استفاده از ميكروسكوپ و يا لـوپ انجام 

 60بين ميزان موفقيت عمل برگشت  .به يكديگر پيوند زده مي شوند دفرانشده واز
 95%بيش از  تا ،ظهور اسپرم در مايع مني پس از عمل برگشتو درصد  80تا 

  .گزارش گرديده است 



 

  
  

  كاندوم



 

  كاندوم
  

 :توضيح روش 

كاندوم . استجنس التكس  ازاز بارداري  پيشگيريوسيله يك كاندوم   
 ي قابلبيماري هااز بارداري از انتقال  پيشگيريكه عالوه بر  تتنها روشي اس

اين وسيله . مي نمايد پيشگيرينيز  STIs/HIV/AIDSانتقال از تماس جنسي مانند 
كاركنان بهداشتي بوده و توسط دسترس  مختلف در هاي رنگ طرح و اندازه، در

  .تجويز مي شودتعليم ديده 
  

  :مكانيسم عمل

اسپرم  رسيدنت از مانعماز ريختن مايع مني به داخل واژن و جلوگيري   
  .تخمكبه 
  
 :ثربخشيا

 .درصد مي باشد 97حدود با استفاده صحيح، اثربخشي كاندوم    

  
 :مزيت ها

 ،) STIs/HIV/AIDS(تماس جنسي جلوگيري از انتقال بيماري هاي منتقله از راه  

 ،سرطان دهانه رحم بروز كاهش خطر 

 ،استفاده در هرگروه سني قابل 

 ،كمك به جلوگيري از انزال زودرس 

 ،موضعي وعمومي عوارضتن نداش وي استفاده آسان 

  نداشتن آثار هورموني، 

 ،قابل استفاده بالفاصله پس از زايمان 

  .شيردهيبر اثر نداشتن  



 

  
 : عيب ها

 ،)هاكاربردر بعضي از (به كاندوم ايجاد حساسيت  

 ،كاهش حس لمس به دليلكاهش لذت جنسي  

 ،) Erection(پس از نعوظ لزوم استفاده  

  .ن آنيا پاره شدخارج شدن احتمال  
  

 :موارد منع مصرف كاندوم 

 ،خارش در هركدام از زوجين بروز والتكس ساسيت به ح 

  .دستگاه تناسلي مردناهنجاري هاي  
  
 :كاندوممصرف قابل توجه در  نكته هاي 

 .از يك كاندوم جديد استفاده شودبايد در هر بار نزديكي  .1

 .ن حاصل شودو از سالم بودن آن اطميناكاندوم بايد پيش از مصرف مشاهده  .2

 .به روي آلت كشيده شودحالت نعوظ وقبل از انجام نزديكي  دربايد كاندوم  .3

 ،براي اينكار. بالفاصله پس از انزال براي خروج كاندوم اقدام شودالزم است  .4
با گرفتن حلقه بااليي كاندوم نسبت به خارج  ،در حاليكه هنوز نعوظ وجود دارد

 .خواهد شدنمودن آن اقدام 

.) …وازلين، روغن هاي نباتي وگياهي و(لوبريكانتها به اينكه ماليدن با توجه  .5
احتمال آسيب به كاندوم و پاره شدن آن را افزايش خواهد داد، الزم است كه از 

با توجه به افزايش احتمال پاره شدن (گردد خودداري گونه مواد  استفاده از اين
به ها  د مصرف اين كرمباي هاي طبي، از كرماستفاده همسر فرد  در صورتكاندوم 

 .)موكول گرددپس از تماس جنسي 

سوراخ يا اتگشتر انگشت  ،ناخن باكاندوم حين استفاده بايد مواظب بود كه  .6
 .نشود



 

 .داخل واژن باقي نماندبايد توجه نمود كه كاندوم پس از انزال در  .7

يا  ه وتغيير رنگ داد تاريخ گذشته، تغيير شكل و ،هاي شكننده از كاندومنبايد  .8
 .است، استفاده كردديده كه بسته بندي داخلي آن صدمه  يكاندوم

  
 : ها و مراجعه هاي بعدي پيگيريموارد قابل توجه در 

  :تاكيد شود هاكاربروارد ذيل به م بايد استفاده كنندگان كاندوم پيگيريدر   
 .بعدي، مراجعه نمايد بستهدريافت  براي، ندومهفته پس از دريافت كا 4-3 .1

دريافت كاندوم مي بايست درخصوص رضايت از روش،  برايهر مراجعه  در .2
 .استفاده از كاندوم با دقت پرسيده شود چگونگيو شكايت ها

 در وبررسي شده ) EC(از بارداري  پيشگيرياز روش اورژانس فرد آگاهي  .3
 .صورت نياز به فرد آموزش داده شود

هاي  رصورت نياز قرصو د هاز فرد سئوال شد EC هاي روش داشتن قرصبايد  .4
  .)مربوطه دستورالعملمطابق .( الزم در اختيار او قرار گيرد

  
 :اري كاندوم دنگه چگونگي

 ، نور المپ فلوئورسانس، گرما، رطوبتآفتاب كاندوم بايستي دور از نور
  .تاريك نگهداري شود بنفش بوده ودر جاي خنك و يو اشعه ماورا


