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   آتيب عالمي لمقدمي الخدمة  : تنظيم األسرة
  2008/2011 تحديثات

  
  تعليمات حول تحديث الكتيب

 
ع      2008طبعة عام من  تقوم بتحديثإذا آنت  • ار جمي ين االعتب ديالت ، الرجاء األخذ بع ـ     التع ا ب ود السنوات    " 2011"المشار إليه أقصى  (في عم

 . يتبعالذي  التعديالتفي جدول ) اليمين
" 2011"المشار إليها بـ  التعديالتفي الجدول الذي يتبع  التعديالتالرجاء األخذ بعين االعتبار جميع  ،2007طبعة عام من  تقوم بتحديثت إذا آن •

   . معًا في عمود السنوات" 2008"المسار إليها بـ  والتعديالت

ديالت بعد ج 58-56في الصفحات وسائل منع الحمل تأتي التغييرات على جدول : مالحظة ذ   26المالحظة صفحة    شاهد . دول التع ة من ه دأ  . ه الوثيق تب
ة  من هذه الوثيقة، يتبعها قائمة تعديالت لتصميم جدول  29من صفحة  334-324في الصفحات  معايير اللياقة الطبيةالتعديالت على جدول  معايير اللياق

  .من هذه الوثيقة 32بدءًا من صفحة  الطبية

  

  دول التغييرات في الكتيباقتراحات حول استخدام ج

يمكنك أن تغير ترتيب الصفوف   ). أول عمودين( هذا الجدول هو اآلن مرتب حسب الفصل وأرقام الصفحات .يمكنك استخدام هذا الجدول بطرق مختلفة
ب، فإنك سوف ترغب       2008على سبيل المثال، إذا آنت تعمل في طبعة . في الجدول من خالل إفراز أعمدة أخرى رات    من الكتي ى التغيي االطالع عل ب

د   . مع بعضها  ) 2008وجميع تعديالت ( 2011السنوات، وبذلك ُتصنف جميع تعديالت "يمكنك إفراز عمود . فقط 2001التي طرأت على طبعة  م بع ث
ى    )األولى( 2007إذا آنت تعمل على طبعة (. فقط 2011ذلك، يمكنك اإلطالع على تعديالت  ديالت طبع ، الرجاء االطالع عل ي  تع  2011و  2008ت

ات الكتيب       " الموضوعات"آذلك، فإن تصنيف عمود ). معًا ع محتوي ديالت في جمي ع التع يفرز التغييرات ذات الصلة مع بعضها، على سبيل المثال، جمي
ة         ة الصحة العالمي ددًا في توجيهات منظم ديًال مح ود     . التي تعكس تع ؤدي تصنيف عم ا ي رجم "آم ارئ /المت ى  " الق ديال  إل ى   فصل التع ام إل ت ذات االهتم

  ").   م("من التعديالت ذات االهتمام إلى ") ق/م("قراء مترجمين و

ك   سوف تبقى في    الرجاء العلم أن جدول أقراص منع الحمل الطارئة في جدول التعديالت لمعايير اللياقة الطبية لن يتم ضمها إلى التصنيف، وبدًال من ذل
        .مكانها آما آانت من قبل

      

  حسب مختلف أعمدة الجدول في ميكروسوفت وورد تفرزف آي
وق  " A"يظهر هذا الفرز (، انقر زر الفرز "التصميم"، في قائمة 2007في ميكروسوفت وورد . لفرز عمود، في البداية انقر في أي مكان على الجدول ف

"Z "ى   2002في ميكروسوفت وورد  ). وسهم يؤشر إلى أسفل ر عل رز "، انق ة   " ف رز ال"في قائم رز   " ف ذة الف تح ناف ل   . فتف رز حسب  "في حق  الجانب " (ف
ذي ترغب في    ، انقر على الج)انقر على رأس السهم المؤشر إلى أسفل(، في قائمة التمرير ) العلوي األيسر انب األيسر من الماوس على عنوان العمود ال

ادة   ). الجانب السفلي األيمن" (موافق"، ثم انقر "إلى أرقام "نص"من " النوع"إذا آنت تفرز عمودًا يحتوي على أرقام، قم بتغيير حقل . فرزه تم إع عندئذ ي
  ).تظهر أوًال التعديالت بدون تصنيف الموضوعات(ترتيب صفوف الجدول حسب موضوعاتها 

ـحقل     ود آخر ل م حسب  "يمكنك آذلك اختيار فرز عمود واحد أوًال، ثم فرز عمود آخر ثانيًا باختيار عنوان عم بيل   ". ث ى س رز     عل ا ترغب بف ال، ربم المث
وعتين، تصنف      "الموضوع"أوًال، ثم " السنة" اتين المجم دة من ه ، وهكذا يتم ترتيب الجدول الناتج إلى مجموعتين حسب سنة التحديث، وضممن آل واح

  ).تظهر أوًال التعديالت بدون تصنيف الموضوعات(الصفوف معًا حسب موضوعاتها 

دوز   (ملف  المن قائمة ..."  حفظ باسم"استخدام يمكنك حفظ نسخة مصنفة من الجدول ب يس    ) 2007في وين ة أزرار أوف ). 2007في وورد  (أو من قائم
  ). السهم الظاهر بعكس عقرب الساعة(بالعودة إلى صيغة الفرز السابق بدون حفظ، انقر على زر الخلف في ميكروسوفت وورد إذا رغبت 

  

  

  

  

  

 
  

  



          
ة   2008/2011تحديثات       آتيب عالمي لمقدمي الخدمة : تنظيم األسرة ح ف    l2ص

 

  خدمة آتيب عالمي لمقدمي ال: تنظيم األسرة
  2008/2011تحديثات 

سنة
 ال

وع
ض
مو
 ال

جم
تر
الم

/
 

رئ
لقا
 ا

 المراجعات النصية 

حة
صف
 ال

صل
الف

  

الغالف   "2011تحديث "، قم بإضافة "آتيب عالمي لمقدمي الخدمة"تحت العنوان الفرعي   م  2011
األمام
 ي

 

  المنظمات المتعاونة والمساندة   م  2011
  "شروع األول لشرامات القطاع الخاصالم"احذف " إيه بي تي بي أسوشيتس"بعد 

  ..."فاونداسيون ميكسيكانا "وانقلها بعد " فيتشرز غروب"إلى " آونستيال فيوتشرز"قم بتغيير 

  "احصل على مشروع"احذف " إنجندرهيلث"بعد 

  " jhpiego"إلى " JHPIEGO"قم بتغيير 

الغالف 
األمام

ي من 
  الداخل

 

 

  :المعرفة من أجل الصحةمشروع "إلى )" INFO(مشروع انفو "قم بتغيير   م  2011

  ". 2011"قم بتغيير التاريخ أسفل الصفحة إلى 

صفحة 
العنوان 

من 
 الداخل

 

  iv  ..." المدير السابق، قسم الصحة اإلنجابية "قم بتغيير آتلة التوقيع إلى   م  2011

في سطر واحد " صحة العالميآبير متخصصي العلوم الطبية، مكتب ال"قم بتغيير آتلة التوقيع إلى   م  2011
  ...").مكتب السكان "احذف (

v  

درجون أعاله  أن ال       : "قم بإضافة نص جديد آفقرة رابعة  م  2008 ذا الكتب  الم أعلن المساهمون الرئيسيون في ه
  . وجود لتضارب في المصالح

vi  

2011 

  م 

  ".2008"بعد " 2011،"في مالحو حقوق النشر واألليف، قم بإضافة 

  .جديد ISBNل رقم أدخ

وتغيير " المعرفة من أجل الصحةمشروع "إلى ) INFO(في اإلشارة المقترحة، قم بتغيير مشروع انفو 
  ."2011ومنظمة الصحة العالمية، "و )" 2011طبعة "(التواريخ إلى 

  "GPO-A-00-08-00006-00"قم بتحديث رقم المنحة إلى 

 

vii  

2011 

 

العنوان     ما هو الجديد في هذا الكتي  ق/م دءًا ب الي، ب النص الت ب؟ تبقى الفقرتان األوليتان آما هما، ويتم استبدال بقية القسم ب
  : الجديد

ام  " وان    " (2007دليل جديد لمنظمة الصحة العالمية منذ ع اع    "يحل محل العن لمجموعة   2008تحديثات من اجتم
  ")العمل التابعة لمنظمة الصحة العالمية

   

   2007 عام مية منذالصحة العال منظمة دليل

ة والبحوث          2007منذ إعداد هذا الكتاب ألول مرة عام  راء في قسم الصحة اإلنجابي ، اجتمعت مجموعة عمل الخب
أآتوبر /، ومجموعتان استشاريتان فنيتان في تشرين األول2008أبريل عام /التابع لمنظمة الصحة العالمية في نيسان

ارة،   معايير اللياقة الطبيةالمسائل المتعلقة ب لمعالجة 2010يناير /وآانون الثاني 2008 ، وتوصيات الممارسة المخت
ران ي حزي ة ف ارية فني ة استش و /ومجموع ة   2009يوني ط بواسطة مقدم تين فق ن البروجس ات حق د عملي حول تزوي

ة  بة           . الصحة المجتمعي راء قسم مرض ضعف المناعة المكتس ا اجتمعت مجموعة عمل خب دز (آم ة   ) األي في منظم
وبر  /حة العالمية في تشرين األول الص ة الرضع ومرض ضعف المناعة          2009أآت لتحديث اإلرشادات حول تغذي

بة  دز(المكتس ام       ). األي المي  لع ب الع ن الكتي ة م ذه الطبع دم ه م   2011تق دة ت ادات جدي ذه    إرش ي ه ا ف تطويره
  ).354صفحة  شاهد. (االجتماعات

  : تتضمن هذه التحديثات

viii-ix  
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ى  قنة مكررة من قد تحصل المرأة على ح • مدخر الميدروآسي بروجيستيرون حتى وقت مـتأخر يصل إل
ابيع 4 دخر         . (أس ن م ادة حق ى إع ول عل طاعت الحص ا اس رأة إنه ت الم ابقة، قال ادات الس ي اإلرش ف

والنوريثيستيرون إينانتات تبقى اإلرشادات حول . الميدروآسي بروجيستيرون  لمدة تصل إلى أسبوعين
 ).74صفحة  شاهد. (نلمدة تصل إلى أسبوعي

رة اإلرضاع،   • روس ضعف           خالل فت رأة، أو الرضيع المعرض لفي ل العالج الفيروسي المضاد للم يقل
بة   دز(المناعة المكتس ر الرضاعة   ) األي ل المرض عب االت نق ا من احتم اء . أو آالهم ى النس ينبغي عل

بة    دز (المصابات بفيروس ضعف المناعة المكتس ى عالج مضاد    ) األي روس، وينبغي    الحصول عل للفي
دة   الهن لم يهم إرضاع أطف ة     6عل ة تكميلي دهم بأغذي م تزوي و حصري، ث ى نح رهم عل ن عم هر م أش

 ).294صفحة  شاهد. (شهرًا من عمرهم 12واالستمرار في إرضاعهم لمدة 
ة في     • ة مرآب بإمكان النساء اللواتي ال يرضعن أطفالهم البدء بوجه عام بعد فترة النفاس بوسائل هرموني

ابيع  3 ة (أس ة الطبي ايير اللياق ة  -مع ل     ). 2فئ ديهن عوام د ل واتي يوج اء الل ى النس ي عل ن، ال ينبغ لك
أشهر من الوالدة،  6مخاطرة إضافية لالنصمام الخثاري العرقي البدء بالوسائل الهرمونية المرآبة قبل 

اطرة   ل المخ ج عوام دة ودم دد وش ى ع ك عل د ذل ة(ويعتم ة الطبي ايير اللياق ة  -مع ذه ). 32/فئ تشمل ه
ل        والدة القيصرية ونق ر وال ة التخث العوامل اإلضافية للمخاطرة االنصمام الخثاري العرقي السابق وأهب
راش   ي الف وم ف دخين والن منة والت اج والس ل االرتع ا قب اس وم رة النف د فت زف بع والدة والن اء ال دم أثن ال

 ).    325صفحة  شاهد(
ة  الشراييناحتقان الدم في ي من بوجه عام، يمكن للنساء اللواتي تعان • ى عالج     لفترة طويل ادات عل المعت

ة (مضاد لتخثر الدم استخدام وسائل منع حمل بروجستين فقط  ة   -معايير اللياقة الطبي يس   )2فئ ، ولمن ل
     ). 327صفحة  شاهد) (4فئة  -معايير اللياقة الطبية(وسائل هرمونية مرآبة 

واتي ت    • ع حمل           بوجه عام، يمكن للنساء الل يلة من ة وس ة استخدام أي ة المجموعي ة الحمامي اني من الذئب ع
ائل   ) او غير معروف(النساء التي تعاني من التخثر الذئبي اإليجابي ) أ: (باستثناء ينبغي أال تستخدم وس

ائل بروجستين    )4فئة  -معايير اللياقة الطبية(هرمونية مرآبة  ، وبوجه عام ينبغي عليها أال تستخدم وس
دة ينبغي       ) ب(؛ )3فئة  -عايير اللياقة الطبيةم(فقط  ة الصفحات بش اني من قل بوجع عام، المرأة التي تع

 شاهد) (3فئة  -معايير اللياقة الطبية(أال تبدأ بحقن بروجستين فقط أو اللولب الذي يحتوي على النحاس 
 )328صفحة 

بة       • دان المناعة المكتس دز (النساء اللواتي تعاني من مرض فق روس     وي) االي اقير مضادات في الجن بعق ع
ة أو أقراص بروجستبن فقط            ة مرآب ائل هرموني ام وس مثبطات البروتياز ينبغي أال يستخدمن بوجه ع

ة( ة الطبي ايير اللياق ة  -مع ن  ). 3فئ از حق روس مثبطات البروتي ن مضادات في اقير م ذه العق تخدم ه تس
ائل أخرى   آبسوالتو وا     . ووس اولن أن واتي يتن روس      يمكن للنساء الل اقير مضادات في ع أخرى من عق

 ).330صفحة  شاهد(مثبطات البروتياز استخدام أي وسيلة هرمونية 
ع          • يلة من ة وس دي اسختدام أي ائي المزمن أو التليف الكب يمكن للنساء اللواتي تعاني من التهاب الكبد الوب

 ). 331صفحة  شاهد) (1فئة  -معايير اللياقة الطبية(حمل 
ساء اللواتي تتناول أدوية للنوبات أو ِريفامبيِسين أو ريفامبسين مضاد لمرض السل   بوجه عام، يمكن للن •

  ).   332امظر صفحة . (آبسوالتأو أي حاالت أخرى استخدام أي 
              

  إرشادات جديدة لتزويد الحقن مجتمعية المرتكز  
ة مدربين بشكل مالئم آمنًا يعتبر تزويد حقن البروجستين فقط مجتمعية المرتكز بواسطة مقدمي خدم •

ينبغي أن تكون هذه الخدمات جزءًا من برنامج تنظيم األسرة الذي يقدم مجموعة من . وفعاًال ومقبوًال
 ).  63صفحة  شاهد. (طرق منع الحمل

 
  محتوى آخر يعالج مسائل مهمة

 موانع الحمل الفموية المشترآة •
  
 
  
  4................................. .................طان    روالس موانع الحمل الفموية المشترآةحقائق حول 

  21............................ .................. االستخدام الممتد والمستمر لموانع الحمل الفموية المشترآة
 أقراص منع الحمل الطارئة  •

ممارسة الجنسية غير المحمية أيام بعد ال 5إرشادات جديدة حول تناول أقراص منع الحمل الطارئة حتى 
 .........49  
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  52...... .. راص منع الحمل الطارئةإرشادات جديدة حول تزويد طرق جديدة لمنع الحمل بعد استخدام أق
 56 ............. قائمة محدثة بوسائل منع الحمل الفموية التي يمكن أن تستخدم آأقراص منع حمل طارئة

 حقن بروجستين فقط •
  59......... .....................ستيرون إينانتات لميدروآسي بروجيستيرون وأيضًا النوريثيمدخر ايشمل 

  63........... .....................................معلومات جديدة عن النوريثيستيرون إينانتات تحت الجلد 
  74.................. .............................................إرشادات جديدة حول إدارة الحقن المتأخرة 

  80................. ................................تات بحث جديد حول آثافة العظام والنوريثيستيرون إينان
 الكبسوالت •

  II.............. (................................................. 109(سينو -تشمل جديل وإمالنون وغرس
 اللولب الذي يحتوي على نحاس  •

، والعالج المضاد للفيروس واألمراض )االيدز(قائمة فحص جديدة حول مرض فقدان المناعة المكتسبة 
  136............................... ..............................................................المنقولة جنسيًا 

  137............................. ..........................الحوضي قبل إدخال اللولب أسئلة معاينة للفحص 
  138................. دليل جديد حول تقييم احتمال خطر المرض المنقول جنسيًا على مستخدمات اللولب 

 قطع القناة الدافقة •
 190................................... ............................الطرق األآثر فاعلية في قطع القناة الدافقة 

 192.......... ............قة خاصته إرشادات جديدة حول متى يمكن للرجل االعتماد على قطع القناة الداف
 الواقي الذآري •

  202..... .................................................معايير جديدة حول التفاعل الحساسي مع الالتكس 
 206. .ق على القضيب أو لم يستخدمإرشادات منقحة حول ما يمكن عمله إذا تهتك الواقي الذآري أو انزل

  207.. أو معتدل مع الواقي الذآريإرشادات جديدة إلدارة العمالء الذين يعانون من تفاعل حساسي جديد 
 طرق الوعي حول اإلخصاب •

 239.............................. ................................مين تشمل طرق األيام القياسية وطريقة اليو
  الرضاعة الطبيعية آوسيلة لمنع الحمل •

للنساء اللواتي يحملن فيروس  الرضاعة الطبيعية آوسيلة لمنع الحملإرشادات منقحة حول استخدام 
  260...................................................................................ضعف المناعة المكتسبة 

 األمراض المنقولة جنسيًا، ومنها فيروس  •
وسيلة منع الحمل للعمالء الذين يعانون من ضعف المناعة المكتسبة أو مرض ضعف المناعة المكتسبة 

  282..................... ................................................أو العالج بمضاد الفيروس ) االيدز(
  288...... .......ناعة المكتسبة معلومات جديدة عن موانع الحمل الهرمونية ومخاطر فيروس ضعف الم

2011 

  

، ترتيب  1فقرة  –مرات  3" مشروع المعرفة من أجل الصحة"إلى )" INFO(مشروع انفو : "قم بتغيير   م
  .3حسب البريد اإللكتروني، فقرة 

" مشروع المعرفة من أجل الصحة"إلى )" INFO(مشروع انفو "ترتيب البريد اإللكتروني، قم بتغيير  في

ر  م بتغيي ر، ق ع من السطر األخي رة الخط الصغير، الراب ي فق و "ف ى )" INFO(مشروع انف مشروع "إل
  ". المعرفة من أجل الصحة

x  

     

  ") 2010النسخة الرابعة، (إلى " ثةالنسخة الثال"، قم بتغيير 4في الفقرة الثانية، سطر 

توصيات الممارسة المختارة "، أضف ")2005النسخة الثانية، ("، بعد 8في الفقرة الثانية، سطر 
  ". يجيبون"إلى " تجيب/جيب"قم بتغيير ". 2008تحديث : الستخدام موانع الحمل

ولى ، قم بتغيير الموقع اإللكتروني في الجملة األ1في الفقرة الخيرة، جملة 
http://www.who.int/reproductionhealth/publications/family_planning/.   

  ".مشروع المعرفة من أجل الصحة"إلى )" INFO(مشروع انفو "، قم بتغيير 2في الفقرة األخيرة، جملة 

x  

  م   2011
تكون بالخط  نقطيةالجملة األولى فقط من آل فقرة . اقتطع السطر األخير في مربع النقاط الرئيسية

فيما : "السطر المفقود هو. ثم يتم تثبيت جميع النص في الصندوق. الغامق، والجملة الثانية بالخط العادي
  ."  بعد، عندما يبدأ نزيها الشهري

xi  

 1 3  المزايا الصحية المعروفة  م   2011
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  ..."أيضًا حقائق  شاهد: "المزايا الصحيةأضف نقطة إلنهاء الجملة بعد قائمة 

2011 

معايير 
 اللياقة الطبية

مضادات 
الريتروفيرو

  س

  ق/م

  من تستطيع ومن ال تستطيع استخدام أقراص منع الحمل المرآبة
  :لتقرأ..." تستطيع جميع النساء تقريبا استخدام أقراص منع الحمل المرآبة "راجع آخر جملة نقطية تحت 

بمضادات الريتروفيروس أم ال، ما لم هل المصابات بنقص فيروس المناعة اآلدمي، سواء آن يعالجن  •
شاهد أقراص منع الحمل الفموية للنساء الالتي يعانين من نقص . (يحتوي العالج على ريتونافير

   )9صفحة فيروس المناعة اآلدمي 

5 1  

معايير   2011
 اللياقة الطبية

االنصمام 
الخثري 
  الوريدي

  المرآبة معايير اللياقة الطبية الستخدام أقراص منع الحمل  ق/م
  :2صياغة جديدة للسؤال واإلجابة على سؤال 

  ال ترضعين؟وًال في األسابيع الثالثة الماضية هل أنجبت طف

م                 ال  ا       نع دء بتناوله ا الب يدة اآلن واطلب منه والدة 3أعط الس د ال ابيع بع إذا . (أس
ي االنصمام  ة ف د تطور جلطة دموي ديظهرت مخاطرة إضافية، فق ار الوري ي أو الخث اري العرق ، )الخث

ا أن      3عندئذ ال ينبغي عليها أن تبدأ بتناول أقراص منع الحمل المرآبة في مدة  والدة، وعليه د ال ابيع بع أس
تشمل هذه العوامل اإلضافية للمخاطرة االنصمام الخثاري العرقي السابق   . أسابيع بدًال من ذلك 6تبدأ بعد 

والدة ال  ر وال ة التخث اج     وأهب ل االرتع ا قب اس وم رة النف د فت زف بع والدة والن اء ال دم أثن ل ال قيصرية ونق
  .)  والتدخين والنوم في الفراش لفترة طويلة )<kg/m 230(والسمنة 

6 1  

معايير   2008
 اللياقة الطبية

  الكبد

  معايير اللياقة الطبية الستخدام أقراص منع الحمل المرآبة  ق/م
  ". تليف آبدي مزمن""قبل " أوبسيط "احذف : ، إجابة4سؤال 

ر                        ال  دي خطي يدة عن مرض آب اإلصابة بالصفراء   (نعم           إذا نقلت أبلغت الس
  ) ...   ، التهاب الكبد النشط، تليف آبدي مزمن، أورام بالكبد)اليرقان(

6 1  

معايير   2008
 اللياقة الطبية

  عقاقير

  تخدام أقراص منع الحمل المرآبةمعايير اللياقة الطبية الس  ق/م
  :11النص التالي للسؤال 

ين أو          . 11 ل الريفامبس اولين أدوي مث ل تتن نجات؟ أو ه رع أو التش الج الص ة لع اولين أي أدوي ل تتن ه
  ريفابيوتين لعالج السل أو أمراض أخري؟  

كن الب                   ال  اول مس ت تتن م           إذا إذا آان ازبين أو  أو اتوريريتانع آاربام
دم      ابيوتين، ال تق الموترجين او أوآكاربازين أو فينوتوين او بريميدون أو توبيراميت أو ريفامبسين أو ريف

ة           ر فعال ة غي ع الحمل المرآب ة، فهي تجعل أقراص من ار    . لها أقراص منع حمل مرآب ى اختي ساعدها عل
ر أقراص بجستين فقط     وترجي   . وسيلة أخرى غي دون      إذا آانت تأخذ الم يلة ب ار وس ى اختي ن، ساعدها عل

  .    إستروجين

8 1  

معايير   2008
 اللياقة الطبية

  بةئالذ

  معايير اللياقة الطبية الستخدام أقراص منع الحمل المرآبة  ق/م
  : الفقرة األخيرة، راجع أول جملتين

ة    الحمل المرآبة إذا أبلغن عن وجود   أقراص منع آذلك، ال ينبغي على النساء أال تستخدم  رات تخثري تغيي
فولبيد ع مضادات الفوس ع م ة م ة. أو ذئب ة الطبي ايير اللياق ة، راجعي مع انع  للتصنيفات الكامل تخدام م الس

       . 324الحمل، صفحة 

8 1  

معايير   2011
 اللياقة الطبية

االنصمام 
الخثري 
  الوريدي

  استخدام الحكم اإلآلينيكي في بعض الحاالت الخاصة  ق/م
  : عد الجملة النقطية األولىأضف جملة نقطة ب

ا  • ى والدته ر عل ا وم يدة ال ترضع طفله ديها جلطة  6–س ابيع بمخاطرة إضافية من أن يتطور ل أس
  ). االنصمام الخثري الوريدي(دموية في شريان عميق 

9 1  

  استخدام الحكم اإلآلينيكي في بعض الحاالت الخاصة  ق/م    2011
م  ة رق ة النقطي تخدم نسخة إن آنت ت( 12احذف الجمل اربيتيورات ) "2008س اول ب د ا" …تن ة لبع عالم

  "…آانت تعاني من سرطان الثدي"النقطية 

9 1  
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معايير   2008
 اللياقة الطبية

  الكبد

  استخدام الحكم اإلآلينيكي في بعض الحاالت الخاصة  ق/م
  : ، فتصبح الجملة"تليف آبدي بسيط"، احذف 7في الجملة النقطية رقم 

  . ناء استخدام أقراص منع الحمل المرآبة في الماضيتاريخ اليرقان أث •

9 1  

  

معايير   2008
 اللياقة الطبية

  عقاقير

  استخدام الحكم اإلآلينيكي في بعض الحاالت الخاصة  ق/م
اربيتيورات  "، 12احذف الجملة النقطية رقم  ة    " …تناول ب ة النقطي د العالم اني من سرطان     "بع آانت تع

  : طيتين التاليتينأضف الجملتين النق". …الثدي

ازبين أو   • اريتيورات أو آاربام اول الب دون أو  تتن وين  أو بريمي ازين أو فينوت وترجين أو أوآكارب الم
ابيوتين  ين أو ريف ت أو ريفامبس افير أو  توبيرامي ل   أو ريتون ع حم راص من ا أق دم له ات ، ال تق مثبط

ذه . البروتياز  ة أقراص       ينبغي أيضًا استخدام وسيلة منع حمل داعمة ألن ه ل من فعالي العالجات تقل
 . مرآبةمع الحمل ال

  . .  تناول الموتريجين قد يجعل وسائل منع الحمل المرآبة الموتروجين أقل فاعلية •

9 1  

  

2011 

معايير 
 اللياقة الطبية

مضادات 
الريتروفيرو

  س
  ق/م

  أقراص منع الحمل المرآبة للسيدات المصابات بفيروس نقص المناعة اآلدمي
  :ل الجملة النقطية األولى بالنص التالياستبد 

يمن للنساء استخدام أقراص منع الحمل المرآبة في حالة إصابتهن بفيروس نقص المناعة اآلدمي أو    
افير      ى ريتون وي عالجهن عل م يحت . مرض بمرض االيدز أو أو يعالجن بمضادات اليتروفيروس ما ل

ل ا ع الحم راص من ة أق ن فاعلي افير م ل الريتون د يقل ةق اهد. (لمرآب ة، صفحة  ش ة الطبي ايير اللياق مع
330  .( 

   .الثانيةاحذف الجملة األخيرة في الجملة النقطية 

9 1  

معايير   2011
 اللياقة الطبية

االنصمام 
الخثري 
  الوريدي

  متى تبدأ  ق/م
  : ، أضف جملة بين قوسين إلنهاء الجملة النقطية"السيدة التي ال ترضع"تحت 

ى       إذا ظهرت مخاطرة إض ( دي، انتظري حت ري الوري ، 6صفحة   شاهد . أشهر  6افية من االنصمام الخث
  ). 2سؤال 

11 1  

2008  

  

  ميكرجرام من اإلستروجين 35-30نسيان أقراص الحمل المرآبة المحتوية على   ق/م  
  :تحت العنوان الثالث، قم بتغيير الجملة الثالثة إلى

  . سبوع األول أو الثانيأيام أو أآثر على التوالي في األ 3نسيان األقراص 

15 1  

2011  

  

  ميكرجرام من اإلستروجين 35-30نسيان أقراص الحمل المرآبة المحتوية على   ق/م  
ر      "التقيؤ الشديد أو اإلسهال "تحت  م بتغيي ة، ق ة الثاني ة النقطي ى  " 2أو  1"، الجمل ر  3"إل ، فتصبح  "أو أآث
  :الجملة

ر    3من يومين، يجب إتباع التعليمات في نسيان     إذا آانت تعاني من التقيؤ أو اإلسهال ألآثر ات أو أآث حب
  .  آما سبق ذآرها

15 1  

معايير   2008
 اللياقة الطبية

  عقاقير

  …بداية العالج بواسطة   ق/م
  "بداية العالج بواسطة مضادات التشنج أو ريفامبسين أو ريفابيوتين أو ريتونافير: "راجع العنوان ليصبح

  : ولى لتصبحراجع الجملة النقطية األ

البريميدون والتوبيرامات والريفامبيسن   واألآسكاربازيبين والفينوتوبين و الباربتيورات والكاربامازيبين •
ة     ل المرآب ع الحم راص من ة أق ن فاعلي ل م ي تقل اقير الت ن العق افير م ابوتين والريتون ائل . والريف الوس

ة    ، ، ومنها األقراص المرآبة والحقن الشهريةالهرمونية المرآبة ل فاعلي وتروجين أق إذا . قد تجعل الالم
ة  دة طويل اقير م ذه العق الج به تمر الع ن  اس ل حق دة، مث يلة جدي ى وس يدة بالحصول عل د ترغب الس ، ق

  . ن فقط أو استخدام اللولب النحاسي أو هرمون اإلفراج عن اللولبالبروجستي

20 1  
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م وسيلة احتياطية مع أقراص منع إذا استمر العالج بهذه العقاقير مدة قصيرة، يمكن للسيدة استخدا •
  . الحمل المرآبة للحماية األآبر من الحمل

معايير   2008
 اللياقة الطبية

  الكبد

  ...بعض الحاالت ت الصحية الشديدة   ق/م
  ".مرض الكبد"قبل " خطير"أصف 

  ...مرض قلب أو آبد خطير، ارتفاع ضغط الدم، ...(

20 1  

ل ش  : سهم الفعالية  ق/م    2011 ي ال ترضع  "ريط انق ة الشرطة الخضراء      " الت ى أسفل ليغطي معلم يجب أن تكون   . إل
  . 2آما في فصل أقراص منع الحمل المرآبة، صفحة  8على 

26 2  

2011 

معايير 
 اللياقة الطبية

مضادات 
الريتروفيرو

  س

  ق/م

  من تستطيع ومن ال تستطيع استخدام أقراص منع الحمل المحتوية على البروجيستين فقط؟ 
  : لتصبح..." راجع آخر جملة نقطية تحت  تستطيع جميع النساء  

ادات    • طة مض الجن بواس ي يع واء الالت ي، س ة اآلدم ص الناع روس نق ابات بفي اء المص النس
افير   ى ريتون ك عل وي ذل م يحت ا ل روس أم ال، م اهد(الريتروفي اء   ش ط للنس تين فق راص البروجيس أق

   ).30ة ، صفحالمصابات بفيروس نقص المناعة اآلدمي

28 2  

معايير   2008
 اللياقة الطبية

االنصمام 
الخثاري 
/ العرقي 

االنصمام 
  الرئوي

  معايير اللياقة الطبية ألقراص منع الحمل المحتوية على البروجستين فقط  ق/م
  : اإلجابة ،3سؤال 

، وال )يةسطح وليس جلطة  (نعم           إذا أبلغت السيدة عن مرض جلطة دموية                 ال 
يجب مساعدتها  . تعالج ضد التخثر فيجب عدم إعطائها أقراص منع الحمل المحتوية على البروجستين فقط

  .     على اختيار وسيلة حمل خالية من الهرمونات

29 2  

معايير   2008
 اللياقة الطبية

  عقاقير

  معايير اللياقة الطبية ألقراص منع الحمل المحتوية على البروجستين فقط  ق/م
  :4سؤال 

اقير لعالج التشنجات أو الصرع       اولين عالج عق اوتين للسل أو      هل تتن اولين ريفامبوسين أو ريف ؟ هل تتن
  أمراض أخرى؟ 

اول                  ال  ت تتن م           إذا آان كاربازيبين  نع ازيبين واألآس اربتيورات والكاربام الب
ات والريفا  دون والتوبيرام وبين والبريمي ا    والفينوت دم إعطائه ب ع افير ، يج ابوتين والريتون ن والريف مبيس

ة   ل فاعلي ار     . أقراص منع الحمل المحتوية على البروجستين فقط، فهي تجعله أق ى اختي يجب مساعدتها عل
  . وسيلة أخرى عدا عن أقراص منع الحمل المرآبة

29 2  

معايير   2008
 اللياقة الطبية

االنصمام 
الخثاري 
/ العرقي 

االنصمام 
  ئويالر

  استخدام الحكم اإلآلينيكي في بعض الحاالت الخاصة  ق/م
  "حاد"إلى " حاليى"في الجملة النقطية الثانية، قم بتغيير 

  ...جلطة دموية حادة  •

30 2  

معايير   2008
 اللياقة الطبية

  الذئبة

  استخدام الحكم اإلآلينيكي في بعض الحاالت الخاصة  ق/م
  : ة الخامسةأضف نصًا جديدًا لتصبح الجملة النقطي

  ).غير معروف(الذئبة الحمامية المجموعية مع مضادات حيوية أنتيفوسفولبيد إيجابي  •

30 2  

معايير   2008
 اللياقة الطبية

  استخدام الحكم اإلآلينيكي في بعض الحاالت الخاصة  ق/م
  : راجع الجملة النقطية السادسة لتصبح

30 2  
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ازيبين واألآ    عقاقير اربتيورات والكاربام اول الب ات    تتن دون والتوبيرام وبين والبريمي كاربازيبين والفينوت س
يجب استخدام وسيلة حمل إضافية أيضًا ألن   . ومثبطات البروتياز والريفامبيسن والريفابوتين والريتونافير

    .  هذه العقاقير تقلل من فاعلية أقراص منع الحمل المحتوية على البروجستين فقط

معايير   2011
 اللياقة الطبية

مضادات 
الريتروفيرو

  س

روس نقص المناعة           ق/م انين من في أقراص منع الحمل المحتوية على البروجستين فقط للسيدات الالتي يع
  اآلدمي

  : استبدل الجملة النقطية األولى بالجملة التالية

 يمكن للنساء استخدام أقراص منع الحمل المرآبة المحتوية على البروجستين فقط بأمان إذا آانت هذه •
ادات        الج بمض عن لع دز  أو يخض رض االي ي أو م ة اآلدم ص المناع روس نق ابات بفي اء مص النس

ع        . الريتروفيروس ما لم يحتوي عالجهن على الريتونافير ة أقراص من افير من فاعلي ل الريتون د يقل ق
 ). 330معايير اللياقة الطبية، صفحة  شاهد(الحمل المرآبة المحتوية على البروجستين فقط 

  .الجملة الخيرة من الجملة النقطية الثانيةاحذف 

30 2  

  التعامل مع نسيان األقراص  ق/م    2008
  : ، راجعها لتصبح3الفقرة األولى، الجملة 

ر    ع        12(إذا تأخرت السيدة عن تناول القرص لثالث ساعات أو أآث اول أقراص من ر عن تن ساعة أو أآث
ي     ط الت تين فق ى البروجس ة عل ة المحتوي ل المرآب ى   الحم وي عل رام 75تحت اول  ) ميكروج يت تن أو نس

  ...القرص آليًا، 

36 2  

  ...نزيف غير منتظم   م    2008
  : أضف جملة بين قوسين للجملة الثانية من الجملة النقطية لتصبح

  .)الرضاعة نفسها تسبب نزيف غير منتظم أيضًا(

38 2  

  آالم شديدة في الجزء األسفل من البطن  م    2011
ى         : "(ذف الكلمات المكتوبة بين قوسينمن العنوان، اح اس عل رحم أو أآي الشك في حدوث حمل خارج ال

  )".المبيض

  :يرتب القسم على النحو التالي، مع بعض التغييرات في النص

 .تعود آالم البطن إلى أسباب مختلفة، مثل التوسع في أآياس الرحم أو المثانة •

ى البروجستين     الحم يدة االستمرار في تناول أقراص منعيمكن للس - ة عل ة المحتوي ل المرآب
  . خالل فترتي التقييم والعالج فقط

ال حاجة لعالج التوسع في أآياس الرحم أو المثانة ما لم تتوسع أو تنطوي أو تنفجر بشكل    -
للتأآد من حل المشكلة،   . يجب طمأنة السيدة بأن هذه األعراض تختفي بذاتها. غير طبيعي

 . أسابيع إذا أمكن 6أخرى بعد اطلب من السيدة مراجعتك مرة 

  

ة       • ر حال ذي يعتب رجم ال في حاالت آالم البطن الشديدة، آن حذرًا على نحو خاص من الحمل خارج ال
دد            ا ته تين، ولكنه ى البروجس ة عل ة المحتوي ع الحمل المرآب اول أقراص من نادرة وال يكون سببها تن

 ). 12، سؤال 44شاهد صفحة (حياة الشخص 

ل األ • ي المراح ي   ف ا ف يطة، ولكنه ون بس ر األعراض أو تك د ال تظه رحم، ق ارج ال ل خ ى ن الحم ول
ديدة  بح ش لة ستص ارج     . المحص ل خ ال الحم ن احتم د م ين يزي ين أو العرض اتين العالمت ج ه إن دم

 :الرحم

  .آلم أو تراخي غير عادي في البطن -

ر شهري    - رًا من       –نزيف مهبلي غير طبيعي أو غي ذا تغيي ان ه ى األخص إذا آ نمط   وعل
 . النزيف الشهري المعتاد

40 2  
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 . ألم في الرأس أو دوخة -

 إغماء -

ة  إ • ورًا للمعاين ذهاب ف ب ال رة، يج حية خطي ة ص رحم أو أي حال ارج ال ل خ ود حم تبه بوج ذا اش
رحم، صفحة        . (والرعاية اء، التعامل مع الحمل خارج ال د   179شاهد العقم عند النس ة المزي ، لمعرف

  ). عن حاالت الحمل خارج الرحم

معايير   2008
 اللياقة الطبية

  عقاقير

  ...بدء العالج بـ   ق/م
  ". بدء العالج بمضادات التشنج أو الريفامبسين أو الريفابوتين: "راجع العنوان ليصبح

  : راجع الجلة النقطة األولى لتصبح

دون والتو      وبين والبريمي كاربازيبين والفينوت ازيبين واألآس اربتيورات والكاربام اول الب ات تتن بيرام
ى البروجستين     ة عل والريفامبيسن والريفابوتين والريتونافير قد تقلل من فاعلية أقراص منع الحمل المحتوي

إذا استمر العالج بهذه العقاقير مدة طويلة، قد ترغب السيدة بالحصول على وسيلة جديدة، مثل الحقن . فقط
   .اللولبي أو هرمون اإلفراج عن الشهرية أو حقن البروجستين فقط أو استخدام اللولب النحاس

41 2  

  أسئلة وأجوبة حول أقراص منع الحمل المحتوية على البروجستين فقط  ق/م    2008
  : لتصبح 2راجع الجملة : 7سؤال 

يدة عن             أخرت الس ل، وإذا ت ى هرمون قلي ى البروجستين فقط عل ة عل تحتوي أقراص منع الحمل المحتوي
ة     12( تناول القرص لثالث ساعات أو أآثر ة المحتوي ساعة أو أآثر عن تناول أقراص منع الحمل المرآب

  ...فقد يؤدي ذلك إلى تقليل فاعليتها) ميكروجرام 75على البروجستين فقط التي تحتوي على 

43 2  

أسيتات   2011
 اليولبريستال

  ما هي األقراص التي يمكن استخدامها آأقراص منع حمل اضطرارية؟   ق/م
  : ة األولى لتصبحراجع الجملة النقطي

تروجين   • ب إس ط، أو مرآ تريل فق ون ليفونورجيس ع هرم طرارية م ل اض ع حم راص من تج أق من
  . وليفونورجيستريل مرآب أو أسيتات اليولبريستال

46 3  

  متى تستخدم  ق/م  حقن متأخر  2011
  : الجملة النقطية األخيرة في الصفحة، راجعها لتصبح

ر من      • أخرن أآث ي ت ا  4السيدات الالت و   أس ة ديب ة       -بيع عن حقن ر من أسبوعين عن حقن را وأآث بروفي
  . أيام عن الحقنة الشهرية 7النوريثيستيرون إينانتات أو آثر من 

49 3  

أسيتات   2011
 اليولبريستال

  معلومات عن الجرعات  ق/م
  :أضف صفًا جديدًا في نهاية الجدول

  منتج أسيتات اليولبريستال مخصص •

  . بريستال في جرعة واحدةميكروجرام من أسيتات اليول 30 •

50 3  

  الحمل االضطراريةأقراص منع أسئلة وأجوبة حول   ق/م    2011
  جديد 12أضف سؤال 

  إذا اشترت السيدة أقراص منع حمل اضطرارية من السوق، هي تستطيع استخدامها بطريقة صحيحة؟ 

ين الدراسات أن   . ةإن تناول أقراص منع حمل اضطرارية أمر سهل، وال حاجة لالستشارة الطبي      . نعم تب
ع حمل    . النساء الصغار والبالغات يجدن سهولة في فهم التعليمات تصادق عدة دول على شراء أقراص من
  .   اضطرارية من السوق واستخدامها بدون استشارة طبية

55 3  

  ترآيبات األقراص وجرعاتها لمنع الحمل في الحاالت الطارئة  ق/م    2011
  .أدناه xxحة شاهد صف. تم تحديث الجدول

56-
58 

3  
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  نقاط رئيسية لمقدمي الخدمات والمنتفعات   ق/م  حقن متأخر  2008
  :راجع الجملة النقطية الثالثة

ى  -قد يتأخر حقنة ديبو ات  أسابيع أو أسبوعين لحقن     4بروفيرا حت يدة    .النوريثيستيرون إينانت ى الس عل
  . العودة للمراجعة حتى وإن آانت متأخرة

59 4  

  زايا الصحية المعروفةالم  ق    2011
  ":يساعد على الحماية من"النوريثيستيرون إينانتات، أضف الجملة النقطية األولى بعد تحت 

  . مخاطر الحمل •

62 4  

تزويد   2011
  مجتمعي

  )ديبوبروفيرا(رآبات جديدة من الديبوميدروآسي بروجيسترون أسيتات م"مربع جديد الستبدال   ق/م

  لمجتمع توزيع منع الحمل بالحقن في ا
تتوفر هذه الطريقة على نحو أوسع عندما تقدم . يتزايد عدد النساء الالتي يطالبن بأقراص منع حمل بالحقن

  . في المجتمع وآذلك في العيادات

ة وتوصلت     2009راجعت لجنة استشارية فنية تابعة لمنظمة الصحة العالمية في عام  أدلة وتجارب عملي
ى أن  ن "غل د المجتمعي لحق دمات  التزوي دمي خ ط بواسطة مق تين فق ى البروجس ة عل ل المحتوي ع الحم من

  . نتفعاتللم" مدربين بشكل مالئم هو عمل آمن وفعال ومقبول

ديهم من أجل              ة المنتفعات ل ى معاين ادرين عل وا ق ى أساس مجتمعي أن يكون يجب على مقدمي الحقن عل
ة   ة الطبي ى إع     . الحمل واللياق ادرين عل وا ق ذلك، يجب أن يكون العودة       آ ان وإشعار النساء ب ن بأم طاء الحق

ادة    المتأخرة لإلخصاب واآلثار الجانبية العامة،  من بينها النزيف غير المنتظم وعدم الحيض الشهري وزي
ى الطرق     آما يجب أن يكونوا قادرين على تقديم النصح للنساء حول اختي   . الوزن ار الطرق، باإلضافة إل
ى األداء واإلش   يحتاج جميع. توفرة في العيادةالم ذ   مقدمي الحقن إلى تدريب مخصص عل داعم لتنفي راف ال

  .  هذه المهام

ل  ن األفض ًا  –م ان ممكن ة  –إذا آ اء الحقن ل غعط رأة قب دم الم غط ال ص ض فحة (فح اهد ص ، 65ش
ولكن، في الحاالت التي تظهر فيها مخاطرة عالية على الحمل وتتوفر بعض الطرق األخرى،    ). 3سؤوال

    .  تطلب المر قياس ضغط الدمعندئذ ال ي

د  يجب أن يعمل مقدمي الخدمات في العيادة مع م النجاح، لتحقيق دًا بي رامج  . قدمي الخدمات المجتمعية ي الب
ى                دعم بواسطتها إل ديم ال ادة تق دمي الخدمات في العي ي يستطيع مق اك بعض الطرق الت تختلف، ولكن هن

ا   ة اآلث ل معالج ة، مث دمات المجتمعي دمي الخ ة مق اهد الصفحات (ر الجانبي م )77-75ش تخدام الحك ، واس
ة في حاالت خاصة      د النساء     )67شاهد صفحة   (اإلآلينيكي بخصوص اللياقة الطبي تبعاد الحمل عن ، واس

ن         ر م ترون  أآث ي بروجيس ن الديبوميدروآس ن حق أخرن ع ي ت ن     4الالت ن حق بوعين ع ابيع أو أس أس
  . لها من مقدمي الخدمة المجتمعيةيتم تحوي ية مخاوفالنوريثيستيرون إينانتات، واالستجابة أل

ـ    ل آ ادة أن تعم تطيع للعي ا تس ت"آم د    " بي ادة التزوي اك إع ون هن ث يتلق ة، حي ة المجتمعي دمي الخدم لمق
  . التدريب والنصح وتحويل سجالتهمواإلشراف و

  )ديبوبروفيرا(مرآبات جديدة من الديبوميدروآسي بروجيسترون أسيتات 
ون   د تك د       الحق اص لتزوي و خ ى نح دة عل دة مفي رة واح تخدم لم ا وتس اد تعبئته ي يع ة الت ة الجدي قن

ر قصيرة       . في المجتمع  ) ديبوبروفيرا(الديبوميدروآسي بروجيسترون أسيتات  ى إب ن عل ذه الحق وي ه تحت
د  ت الجل ن تح يتات    ،للحق ترون أس ي بروجيس ى الديبوميدروآس وي عل وبروفيرا(وتحت مى  ) ديب ذي يس ال

. تعطى هذه الحقنة في الجلد فقط وال تعطى في العضل . إيه أس –روآسي بروجيسترون أسيتات الديبوميد
يتات      ترون أس ي بروجيس ن الديبوميدروآس ب م ذا المرآ وفر ه وبروفيرا(يت ديًا   ) ديب أة تقلي ن معب ي حق ف

ر    وتعطل تلقائيًا شاهد  (ة في نظام الحق األحادي، حيث يندفه السائل بالضغط على الضاغط من خالل اإلب
اه  تعمالها     ). الصورة أدن د اس ر بع ذه اإلب ردة   -يجب وضع ه ر المف اقي اإلب في صندوق المهمالت   –آب

دوى في    "شاهد  (الحادة بعد االستعمال، ومن ثم يجب التخلص من هذا الصندوق بطريقة صحيحة  ع الع من
  ). 312، صفحة "العيادة

63 4  

معايير   2011   4 64  من التي تستطيع، ومن ال تستطيع استخدام حقن البروجستين فقط؟   ق/م



          
ة   2008/2011تحديثات       آتيب عالمي لمقدمي الخدمة : تنظيم األسرة ح ف l1ص 1   

 

سنة
 ال

وع
ض
مو
 ال

جم
تر
الم

/
 

رئ
لقا
 ا

 المراجعات النصية 

حة
صف
 ال

صل
الف

  

 اللياقة الطبية

حقن 
 البروجستين

/ فقط
  رضاعة

  : ملة بين قوسين في نهاية الجملة النقطية السادسةجأضف 

ور انقضاء      (إذا آانت مرضعة    • يدة باستخدامها ف دأ الس والدة    6تب ابيع من ال  129شاهد صفحة  . أس
  ). 8أسئلة وأجوبة 

  اقة الطبية الستخدام حقن البروجستين فقطمعايير اللي  م    2011
  : في آخر جملة نقطية لتصبح 2، راجع الجملة 3في إجابة السؤال 

  . ساعدها على اختيار طريقة أخرى بدون إستروجين

  :لتصبح 2، راجع الجملة 4في إجابة السؤال 

  . ساعدها على اختيار طريقة أخرى بدون إستروجين

65 4  

معايير   2008
 طبيةاللياقة ال

االنصمام 
الخثاري 
/ العرقي 

االنصمام 
  الرئوي

  معايير اللياقة الطبية الستخدام حقن البروجستين فقط  ق/م
  :، راجع الجملة الخيرة لتصبح 5في السؤال 

يدة   ة   إذا بلغت الس ة حالي يس سطحية(عن جلطة دموي ى   )ول اعدها عل ر، س الج بمضاد للتخث ، وهي ال تع
  . وجيناختيار طريقة أخرى بدون إستر

66 4  

  معايير اللياقة الطبية الستخدام حقن البروجستين فقط  م    2011
  : لتصبح 2، راجع الجملة 5في إجابة السؤال 

  . ساعدها على اختيار طريقة أخرى بدون إستروجين

  :لتصبح 2، راجع الجملة 8في إجابة السؤال 

  . ساعدها على اختيار طريقة أخرى بدون إستروجين

66 4  

يير معا  2011
 اللياقة الطبية

حقن 
البروجستين 

/ فقط
  رضاعة

  استخدام الحكم اإلآلينيكي في بعض الحاالت الخاصة  ق/م
  : أضف جملة بين قوسين للجملة النقطية األولى

والدة    6ترضع وأقل من  • ر           (أسابيع من ال د أآث اك تقيي ان هن ا آ ر في مخاطر حمل آخر وربم التفكي
  ). للحصول المرأة إلى الحقن

67 4  

معايير   2008
 اللياقة الطبية

االنصمام 
الخثاري 
/ العرقي 

االنصمام 
  الرئوي

  استخدام الحكم اإلآلينيكي في بعض الحاالت الخاصة  ق/م
  ": حاد"إلى " حالي"في الجملة النقطية الثالثة، قم بتغيير 

  ...جلطة دموية حادة  •

  

67 4  

معايير   2008
 اللياقة الطبية

  الذئبة

  اإلآلينيكي في بعض الحاالت الخاصةاستخدام الحكم   ق/م
  : أضف جملة نقطية جديدة أخيرة

فولبيد إيجابي        • ة أنتيفوس ة مع مضادات حيوي ر معروف  (الذئبة الحمامية المجموعي دات  )غي ، أو إذا ب
  بتناول حقن البروجستين فقط، قلة الصفيحات

67 4  

معايير   2011   4 69  تستطيع السيدة في استخدامها متى  ق/م
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حقن 
البروجستين 

/ فقط
  رضاعة

أقل من "، أضف جملة بين قوسين للجملة النقطية األولى  تحت "الرضاعة المطلقة أو شبة المطلقة"تحت 
  ". أشهر بعد الوالدة 6

شاهد . (أسابيع على األقل بعد الوالدة 6أسابيع، يجب تأجيل أول حقنة حتى  6إذا ولدت قبل أقل من  •
 )8، أسئلة وأجوبة 129صفحة 

أشهر بعد  6أقل من "، أضف جملة بين قوسين للجملة النقطية األولى تحت "الرضاعة المحتملة"تحت 
  ". الوالدة

  )8، أسئلة وأجوبة 129شاهد صفحة . (أسابيع على األقل بعد الوالدة 6يجب تأجيل أول حقنة حتى 

معايير   2008
 اللياقة الطبية

  حقن متأخر

  لتاليةالتخطيط لميعاد الحقنة ا  
  : لتصبح 3و  2راجع رقم 

دد . 2 د المح ي الموع اول الحضور ف ا مح ب منه يتات  . اطل ترون أس ة الديبوميدروآسي بروجيس ع حقن م
ة  4يجوز لها أن تأتي متأخرة حتى ) ديبوبروفيرا( ة   . أسابيع ألخذ الحقن ات،   مع حقن تيرون إينانت النوريثيس

ة  ة        . يجوز لها أن تتأخر حتى أسبوعين عن موعد الحقن ا لحقن ل الوقت بأسبوعات إم ا الحضور قب ويمكنه
  .  النوريثيستيرون إينانتاتأو لحقنة )  ديبوبروفيرا(الديبوميدروآسي بروجيسترون أسيتات 

وال  . 3 ل األح ي آ ة ف ة التالي اود الحضور للحقن ن  . يجب أن تع ر م أخرت أآث ة   4إذا ت ن حقن ابيع ع أس
يتات  ترون أس و(الديبوميدروآسي بروجيس ة ) بروفيراديب بوعين عن حقن ر من أس تيرون أو أآث النوريثيس

ى            إينانتات اد حت د النظاف أو االبتع ازل أو مبي اع عن ممارسة الجنس أو استخدام الع ا االمتن ، يجب عليه
ع     . الحصول على الحقنة يلة من ة وس آذلك، إذا مارست الجنس في األيام الخمسة الماضية بدون استخدام أي
ع الحمل االضطرارية،      (كير في تناول أقراص منع حمل اضطرارية  للحمل، يمكنها التف شاهد أقراص من

  ).  45صفحة 

73 4  

م الصفحة     م    2011 ع الحمل االضطرارية، صفحة       : "(في السطر األخير من الصفحة، أضف رق شاهد أقراص من
45"(  

73 4  

  زيارات أخذ الحقن المتكررة  ق/م  حقن متأخر  2008
  : 3راجع النقطة 

وبروفيرا (حقنة الديبوميدروآسي بروجيسترون أسيتات . بإعطائها حقنة قم. 3 د مرور     ) ديب ى بع تؤخذ حت
  . تؤخذ حتى بعد مرور أسبوعين على موعدها النوريثيستيرون إينانتاتحقنة . أسابيع على موعدها 4

74 4  

  آيفية التعامل مع التأخر عن موعد الحقنة  ق/م  حقن متأخر  2008
  : ة آالتاليراجع الجمل النقطي

يتات      • ة الديبوميدروآسي بروجيسترون أس وبروفيرا (إذا تأخرت السيدة عن حقن ر   ) ديب ررة ألآث المتك
 ...ألآثر من أسبوعين، يمكنها الحصول على  النوريثيستيرون إينانتاتأسابيع أو حقنة  4من 

يتات      • ة الديبوميدروآسي بروجيسترون أس وبروفيرا (إذا تأخرت السيدة عن حقن ر   ا) ديب لمتكررة ألآث
ة    4من  ابيع أو حقن ات  أس تيرون إينانت ا         النوريثيس ى حقنته ا الحصول عل ر من أسبوعين، يمكنه ألآث

 ...التالية 

يتات      • ة الديبوميدروآسي بروجيسترون أس وبروفيرا (إذا تأخرت السيدة عن حقن ر   ) ديب ررة ألآث المتك
 ...وعين، وال تلبي هذه ألآثر من أسب النوريثيستيرون إينانتاتأسابيع أو حقنة  4من 

  : تصبح 3الجملة الخيرة في الجملة النقطية 

وهكذا، فإن الطلب منها العودة خالل الحيض الشهري القادم يعني أن حقنتها التالية يمكن تأجيلها على نحو 
  . غير ضروري، ويمكن أن تترك بدون وسيلة منع حمل

  : أضف جملة للجملة النقطية الرابعة

يتات     3تحاول العودة آل  يجب تذآيرها أن وبروفيرا (أشهر لحقنة الديبوميدروآسي بروجيسترون أس ) ديب
  .   النوريثيستيرون إينانتات، أو آل شهرين لحقنة 

74 4  
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معالجة   2008
اآلثار 
  الجانبية

  4 74  )"370الحمل ، صفحة ... شاهد : "(في السطر الثالث من األسفل، أضف رقم الصفحة  م

معالجة   2008
ثار اآل

  الجانبية

  النزيف غير المنتظم  ق/م
  :راجع الجملة النقطية الثانية

اولي      للتخفيف من األ • ى المدى القصير، تن رتين      500لم البسيط عل ميكروجرام حامص ميفيمانيك م
ر   5ميكروجرام فالديكوآسيب لمدة  40أيام، أو  5يوميًا بعد الوجبات لمدة  أيام عندما يبدأ النزيف غي

  . المنتظم

75 4  

معالجة   2008
اآلثار 
  الجانبية

  النزيف الشديد أو النزيف المستمر لمدة طويلة  ق/م
  :راج الجملة النقطية الثانية

 :  عندما يبدأ النزيف الشديد) لمرة واحدة(للتخفيف من األلم البسيط على المدى القصير، يمكنها تناول  

  .أيام 5لمدة  ميكروجرام حامص ميفيمانيك مرتين يوميًا بعد الوجبات 500 -

 .أيام 5ميكروجرام فالديكوآسيب لمدة  40 -

  . يومًا 21ميكروجرام إيثينيل إستراديول يوميًا لمدة  50 -

76 4  

  النزيف الشديد أو النزيف المستمر لمدة طويلة  ق/م    2008
  :لتصبح 2راج الجملة النقطية الثالثة، الجملة 

. ، يجب مساعدتها على اختيار وسيلة منع حمل أخرىإذا أصبح النزيف مهددًا للصحة، أو إذا رغبت السيد
  . في هذه األثناء، يمكنها استخدام أحد العالجات الواردة أعاله للمساعدة في تخفيف النزيف

76 4  

معايير   2008
 اللياقة الطبية

  الكبد

  حاالت صحية خطيرة  ق/م
  : 2في السطر " مرض الكبد"قبل " خطير"أضف 

  ... ، ضغط دم عالي جدًا شرايين، مرض آبدي خطير... 

77 4  

  4 77  . احذف آخر سطر ونصف من الصفحة  م    2011

  أسئلة وأجوبة حول حقن البروجستين فقط  ق/م  حقن متأخر  2008
  : 13النص المعدل للسؤال 

  ماذا تفعل إذا حضرت السيدة متأخرة عن ميعاد الحقنة التالية؟ 

ام   ي ع اد    2008ف ة إرش حة العالمي ة الص دلت منظم دة    ، ع اث جدي ائج أبح ى نت تنادًا إل ي . اتها اس توص
أخرت  )  ديبوبروفيرا(اإلرشادات الجديدة بإعطاء المرأة حقنة الديبوميدروآسي بروجيسترون أسيتات  إذا ت

ى    . أسابيع بدون حاجة لدلي إضافي بأنها غير حامل 4عن موعد الحقنة حتى  رأة الحصول عل تستطيع الم
ات حقنة  أخير      النوريثيستيرون إينانت د أسبوعين عن الت ى بع ود في وقت        . حت ك، بعض النساء تع ومع ذل

ى   البدائل األخرى  "في هذه الحاالت، يستطيع مقدمو الخدمة استخدام .  متأخر للحقنة المتكررة للتعرف عل
ة من        . 370الحمل، صفحة  ا التالي ن أم ال، يجب ترتيب حقنته ادة الحق سواء آانت المرأة متأخرة على إع

يتات   الديبوميد ترون أس ي بروجيس وبروفيرا(روآس دة  )ديب ن     3لم ا م د، أو حقنته ا بع هر فيم أش
  .  لمدة شهرين فيا بعد آالمعتاد  النوريثيستيرون إينانتات

80 4  

معايير   2011
 اللياقة الطبية

مضادات 
الريتروفيرو

  س

  من التي تستطيع، أو ال تستطيع استخدام الحقن الشهرية لمنع الحمل   ق/م
  : لتصبح..." تستطيع جميع النساء تقريبًا استخدام حقن شهرية "جملة النقطية األخيرة تحت راجع ال

م    • ا ل روس أم ال، م الجن بمضادات الريتروفي ي، سواء آن يع روس المناعة اآلدم نقص في المصابات ب
ي شاهد الحقن الشهرية للنساء المصابات بنقص فيروس المناعة اآلدم (يحتوي العالج على ريتونافير 

  ). أدناه
ذه الصفحة من        ( ى ه ل عل اه انتق مربع الحقن الشهرية للنساء المصابات بنقص فيروس المناعة اآلدمي أدن

84 5  
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  ).88صفحة 
معايير   2011

 اللياقة الطبية

االنصمام 
الخثاري 
  العرقي 

  معايير اللياقة الطبية للحقن الشهرية  ق/م
  : 2صياغة جدية للسؤال 

  
  ال ترضعين؟و ابيع الثالثة الماضيةسهل أنجبت طفًال في األ

و  3نعم           يمكن للسيدة البدء بأخذ حقن شهرية بعد انقضاء                 ال  . الدةأسابيع بعد ال
ق      إذا تطورت لديها مخاطرة اإل( ة في شريان عمي ق أو االنصمام     ) صابة بجلطة دموي د العمي ر الوري تخث

د  أسابيع على الوالدة 3دأ الحقن الشهرية بعد انقضاء تب أالالخثاري العرقي، عندئذ يجب  ابيع   6، بل بع أس
ك   ر            . بدًال من ذل ة التخث اري العرقي السابق وأهب ذه العوامل اإلضافية للمخاطرة االنصمام الخث تشمل ه

دخي         اج والسمنة والت ل االرتع ا قب اس وم رة النف د فت ن والوالدة القيصرية ونقل الدم أثناء الوالدة والنزف بع
  .والنوم في الفراش لمدة طويلة

  

85 5  

معايير   2011
 اللياقة الطبية

  عقاقير 

  معايير اللياقة الطبية للحقن الشهرية  ق/م
  : جديد - 12أضف سؤال 

  هل تتناولين الموتروجين لعالج النوبات والتشنج؟ 
ن الشهرية    .نعم         يجب أال يقدم لها حقن شهرية                 ال  ل    الحق وتروجين أق تجعل الم

   . يجب مساعدتها على طريقة أخرى بدون إستروجين. فاعلية

87 5  

معايير   2011
 اللياقة الطبية

  الذئبة 

  معايير اللياقة الطبية للحقن الشهرية  ق/م
  : في الفقرة األخيرة من الصفحة، راجع أول جمليتين

ن وود تحوالت تخثر أو ذئبة لديهن مع آذلك، ال يجب على النساء استخدام حقن شهرية إذا أبلغتن ع
للتصنيفات الكامل، شاهد معايير اللياقة الطبية ). غير معروف(مضادات حيوية أنتيفوسفولوبيد إيجابي 

  .)324الستخدام وسائل منع الحمل، صفحة 

87 5  

معايير   2011
 اللياقة الطبية

االنصمام 
الخثاري 
  العرقي 

  عض الحاالت الخاصةاستخدام الحكم اإلآلينيكي في ب  ق/م
  أضف آجملة نقطية ثانية

ة       6و 3ال ترضع وما بين  • ال تطر جلطة دموي أسابيع بعد فترة النفاس مع مخاطرة إضافية من احتم
  ). االنصمام الخثاري العرقي (في الوريد العميق 

  

88 5  

معايير   2008
 اللياقة الطبية

  عقاقير 

  ت الخاصةاستخدام الحكم اإلآلينيكي في بعض الحاال  ق/م
  :أضف جملة نقطية إلنهاء القائمة

  . قد يقلل تناول الموتروجين والحقن الشهرية من فاعلية الموتروجين •

88 5  

معايير   2008
 اللياقة الطبية

مضادات 
الريتروفيرو

  س

  استخدام الحكم اإلآلينيكي في بعض الحاالت الخاصة  ق/م
  :أضف جملة نقطية إلنهاء القائمة

ع حمل إضافية أيضًا ألن        . مثبطات الريتونافير الموسع  تناول ريتونافير أو • يلة من يجب استخدام وس
  . هذه العالجات تقلل من فاعلية الحقن الشهرية

88 5  

معايير   2008
 اللياقة الطبية

مضادات 
الريتروفيرو

  س

ى صفحة     (الحقن الشهرية للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة اآلدمي   ق/م ع إل ذا المرب في   84انتقل ه
  ). بسبب المساحة المتوفرة 2011نسخة 

روس نقص المناعة اآلدمي       • تستطيع النساء استخدام الحقن الشهرية بأمان حتى وإن آن مصابات بفي
افير   ى الريتون ل  . أو بمرض االيدز أو يعالجن بمضادات الريتروفيروس ما لم يحتوي عالجهن عل يقل

 ). 330معايير اللياقة الطبية، صفحة  شاهد. (الريتونافير  من فاعلية الحقن الشهرية

عرية    • ن ش ع حق واقي م تخدام ال ى اس اء عل ؤالء النس ت  . يجب حض ه كل ثاب واقي بش تخدم ال إذا اس
ة          ك من األمراض المنقول ر ذل وصحيح فإنه يساعد على منع نقل فيروس نقص المناعة اآلدمي وغي

  .   عالجن بمضادات الريتروفيروسآما يوفر الواقي وسيلة لمنع الحمل للنساء الالتي ي. جنسيًا

88 5  
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معايير   2011
 اللياقة الطبية

االنصمام 
الخثاري 
  العرقي 

  متى تبدأ  ق/م
  : ، أضف جملة بين قوسين إلنهاء الجملة النقطية"السيدة التي ال ترضع"تحت 

ى    ( • دي، انتظري حت شاهد صفحة   . أشهر  6إذا ظهرت مخاطرة إضافية من االنصمام الخثري الوري
  ). 2سؤال  ،85

90 5  

معايير   2008
 اللياقة الطبية

  عقاقير 

  بعض المشاآل األخرى التي قد تحتاج تغيير الوسيلة  ق/م
  : أضف عنوان فرعي جديد في نهاية القائمة

  بدء العالج بعقاقير الموتروجين وريتونافير 

ل    • وتروجين أق ل الم هرية، تجع ن الش ى الحق ة، باإلضافة إل ة المرآب ة الطرق الهرموني يجب . فاعلي
وتروجين   مساعدة السيدة على اختيار عالج مختلف ات والتشنج   عن الم ى    . للنوب يجب مساعدتها عل

   . اختيار وسيلة بدون إستروجين

97 5  

معايير   2008
 اللياقة الطبية

مضادات 
الريتروفيرو

  س

  بعض المشاآل األخرى التي قد تحتاج تغيير الوسيلة  ق/م
  بدء العالج بعقاقير الموتروجين وريتونافير : ن الفرعيأضف جملة نقطية تحت العنوا

ة     • ل فاعلي ن الشهرية أق ن     . الريتونوفير ومثبطات الريتونوفير قد تجعل الحق يدة استعمال حق يمكن للس
  .  أو اللولب أو أية وسيلة غي هرمونية الكبسوالتالروجستين فقط أو 

97 5  

  أسئلة وأجوبة حول الحقن الشهرية  م    2011
  : ، راجع أخر جملة في اإلجابة لتصبح12وإجابة سؤال 

ة استخدام     دمو الخدم ل،      "يستطيع مق ى الحم دائل األخرى للتعرف عل إذا آانت  .) 370شاهد صفحة   (الب
  .  أيام 7السيدة المستخدمة لحقن الشهرية قد تأخرت عنها لمدة تجاوزت 

100 5  

  أنواع عديدة من الكبسوالت  ق/م    2011
  :ادخل جملة نقطية ثالثة قبل نوربالنتواحذف سينوبالنت 

 4، فعال لمدة من األعواد 2: ، ويعرف أيضًا باسم فيمبالنت، وترست بالنت وزارين)II(سينوبالنت  •
  ).سنوات 5ويمكن تمديدها إلى (سنوات 

109 8  

  اآلثار الجانبية  ق/م    2011
ر من   "احذف ". ظمنزيف غير منت"األشهر األولى، في الجملة النقطية الثانية تصبح فقط  الذي يستغرق أآث

  ".أيام 8

  ".أيام 8الذي يستغرق أآثر من "في الجملة تحت القائمة، احذف أيضًا 

111 8  

معايير   2011
 اللياقة الطبية

االنصمام 
الخثاري 
  العرقي 

  من تستطيع، ومن ال تستطيع استخدام آبسوالت منع الحمل؟  ق/م
  :6أضف جملة بين قوسين لجملة النقطية 

  ). 8، أسئلة وأجوبة 129ولكن شاهد صفحة . أسابيع بعد الوالدة 6ابتداء من (رضعن ي •

113 8  

معايير   2008
 اللياقة الطبية

االنصمام 
الخثاري 
/ العرقي 

االنصمام 
  الرئوي

  معايير اللياقة الطبية لكبسوالت منع الحمل  ق/م
  : 3راجع إجابة السؤال 

ة  يدة عن جلطة دموي يس (إذا أبلغت الس ا )جلطة سطحيةول دم إعطائه ر فيجب ع الج ضد التخث ، وال تع
  .     يجب مساعدتها على اختيار وسيلة حمل خالية من الهرمونات. أقراص منع آبسوالت منع الحمل

114 8  
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معايير  2008
اللياقة الطبية 
 العقاقير

 معايير اللياقة الطبية لزرع الكبسوالت ق/م
 .عل العقارفي تفا 5احذف السؤال رقم  :114صفحة 

  :5ليكون السؤال رقم  6أعد ترقيم السؤال رقم  :115صفحة 

114-
115 

8 

معايير  2011
اللياقة الطبية 

حقن 
البروجستين 

/ فقط
 رضاعة

 استخدام الحكم اإلآلينيكي في بعض الحاالت الخاصة ق/م
 :أضف جملة اعتراضية إلى عالمة التنقيط األولى

تراعى مخاطر الحمل اآلخر وأن (أسابيع  6دتهن أآثر من السيدات المرضعات ولم يمر على وال •
  )المرأة قد يكون لديها فرصة محدودة للوصول إلى زرع الكبسوالت

115 8 

معايير  2008
اللياقة الطبية 
االنصمام 
الخثاري 
/ العرقي 

االنصمام 
 الرئوي

  استخدام الحكم اإلآلينيكي في بعض الحاالت الخاصة ق/م

 . ’’حاد‘‘إلى ’’ حاليا‘‘الثانية، غّير آلمة  في عالمة التنقيط

 ...جلطة دموية حادة في  •

115 8 

معايير  2008
اللياقة الطبية 
 العقاقير

  استخدام الحكم اإلآلينيكي في بعض الحاالت الخاصة ق/م

 )’’...السيدات الالتي يعالجن بالباربتيورات ‘‘(احذف آخر عالمة تنقيط 
115 8 

معايير  2011
الطبية اللياقة 
 ذئبه

  استخدام الحكم اإلآلينيكي في بعض الحاالت الخاصة ق/م

 :أضف عالمة تنقيط في نهاية القائمة

 )غير معروف(ذائب حمامي جهازي بمضادات أنتيفوسفوليبد موجبة  •

115 8 

معايير  2008
اللياقة الطبية 

مضادات 
الريتروفيرو

 س

 نقص المناعة اآلدمي آبسوالت منع الحمل للسيدات المصابات بفيروس ق/م

 ’’...يضيف الواقي الذآري ‘‘: احذف آخر جملتين من عالمة التنقيط الثانية

115 8 

معايير  2011
اللياقة الطبية 

حقن 
البروجستين 

/ فقط
 رضاعة

 متى تبدأ ق/م
أشهر بعد  6أقل من ‘‘أضف جملة اعتراضية تحت ’’ السيدات المرضعات رضاعة مطلقة‘‘تحت 
 :’’الوالدة

أسابيع على األقل من  6أسابيع، يجب تأجيل الحقن األول حتى مرور  6آانت الوالدة منذ أقل من  إذا •
 )وإجابته 8، السؤال رقم 129أنظر صفحة ( .الوالدة

أشهر بعد  6أقل من ‘‘أضف جملة اعتراضية تحت ’’ السيدات المرضعات رضاعة جزئية‘‘تحت 
 :’’الوالدة

، السؤال 129أنظر صفحة ( .أسابيع بعد الوالدة على األقل 6يجب تأخير حقنها األول حتى مرور  •
 )وإجابته 8رقم 

117 8 

ويجب أن تكون الجملة على  .في الجملة األولى في الترقيم النقطي األخير من الصفحة’’ أي‘‘أدخل آلمة  م  2011
 ’’...محاولة استخدام أي عقاقير ...‘‘ :النحو التالي

124 8 

 سفل البطنآالم شديدة أ م  2011
يجب الشك في وجود حمل خارج الرحم أو تضخم (‘‘ :احذف الكلمات الموجودة بين األقواس في العنوان

 .’’)في أحد الحويصالت بالمبيض ، أو تكيس في المبيض

126-
127 

8 
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 .يتم إعادة ترتيب القسم على النحو التالي، مع تغيير بعض النصوص

 .ويصالت المبيض، أو تكيس المبيضآالم البطن قد تكون نتيجة ألسباب أخرى مثل تضخم ح •

 .يمكن للسيدة االستمرار في استخدام الكبسوالت حتى االنتهاء من التشخيص  -

غير  المبيض إال إذا آانت تنمو بسرعة ال داعي لعالج تضخم الحويصالت المبيضية ، أو تكيسات  -
تختفي من تلقاء  التطمئن السيدة إلى أن هذه الحا .طبيعية ، أو إذا التفت حول نفسها أو انفجرت

وللتأآد من أن المشكلة قد انتهت، يجب مراجعة السيدة مرة أخرى والكشف عليها بعد مرور . نفسها
 .أسابيع إن أمكن 6

يجب التنبه جيدا إلى باقي أعراض وعالمات . الكثير من هذه الحاالت قد تؤدي إلى حدوث آالم بالبطن •
أنظر . (ر الحدوث، لكنه قد يشكل خطرا على حياة السيدةالحمل خارج الرحم، والذي عادة ما يكون ناد

في المراحل المبكرة من الحمل خارج الرحم، قد ال يكون هناك أعراض أو  ).129صفحة  7سؤال 
وجود مجموعة من األعراض والعالمات التالية . تكون بسيطة ولكنها في النهاية سوف تزداد سوءًا

 :خارج الرحممعا تزيد الشك في احتماالت حدوث حمل 

 آالم غير معتادة بالبطن   -

 إذا آان هذا التغيير مخالفا لما نزيف مهبلي غير طبيعي أو انقطاع الدورة الشهرية، وباألخص  -
 . اعتادت عليه السيدة

 .صداع خفيف أو دوخة  -

 إغماء  -

إذا آان هناك شك في حدوث حمل خارج الرحم، أو أحد المشاآل الصحية الخطيرة األخرى يجب  •
الحمل خارج الرحم  –أنظر طريقة ربط أنابيب الرحم ( .يل السيدة على الفور للتشخيص والعالجتحو

 ) 179صفحة 

معايير  2008
اللياقة الطبية 
 العقاقير

  المشاآل الجديدة والتي قد تحتاج إلى تغيير الوسيلة ق/م

وآذلك عالمتي ’’ مضادة للتشنجات العالج بواسطة الريفامبسين أو تناول عقاقير‘‘قم بحذف العنوان 
  .التنقيط التاليتين للعنوان

127 8 

معايير  2008
اللياقة البدنية 

 الكبد

 ...حاالت صحية خطيرة محددة  ق/م
 :في السطر الثاني’’ أمراض الكبد‘‘بعد ’’ الخطيرة‘‘أضف آلمة 

 
 ).رة أو سرطان الثديوجود جلطات عميقة بأوردة الساق أو الرئة ، أو ألمراض الكبد الخطي... 
 

128 8 

معايير  2011
اللياقة الطبية 

حقن 
البروجستين 

/ فقط
 رضاعة

 أسئلة وأجوبة حول الكبسوالت ق/م
هل تتسبب آبسوالت منع الحمل في تغيير الحالة ‘‘(وإجابته بسؤال جديد وإجابته  8استبدال السؤال رقم 

 )’’المزاجية أو الرغبة الجنسية لدى السيدة؟
 

متى يمكن للمرأة المرضعة أن تبدأ طريقة آبسوالت منع الحمل فقط، أو حبات البروجستين فقط، أو  - 8
 الشهرية أو حقن أو اللولب الليفونورجستريل؟

أسابيع على األقل بعد الوضع للبدء فقط في عقار  6دعا دليل منظمة الصحة العالمية إلى االنتظار لمدة 
في بعض الحاالت الخاصة يقوم  ).يع بالنسبة للولب الليفونورجستريلأساب 4(البروجستين المانع للحمل 

مقدم الرعاية الصحية بعمل حكم إآلينيكي بأن المرأة يمكن أن تبدأ في طريقة هرمون البروجستين على 
  ).115أنظر صفحة (الفور 

ء على على الدليل الحالي، بنا 2008صادق الخبير االستشاري لمنظمة الصحة العالمية في عام 
ومع ذلك الحظ هؤالء الخبراء أنه  .االهتمامات النظرية حول تأثير هرمونات نمو الطفل على لبن الثدي

عندما تكون مخاطر الحمل عالية ويكون الوصول إلى الخدمة محدود، فإن طرق البروجستين فقط من 
نع الحمل واللولب الرحمي وبالمثل البدء في آبسوالت م .الممكن أن تكون من بين الطرق القليلة المتاحة
قد يكون موفري الخدمة هؤالء متوافرين فقط عند والدة  .تتطلب توافر موفري خدمة ذوي تدريب خاص

129 8 
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أي قرارات تتعلق باختيار طريقة منع الحمل يجب أن تضع في االعتبار هذه ‘‘وقد قرر الخبراء  .السيدة
 ’’.الحقائق

بناء على مراجعات فريق الخبراء الخاصين بها ، للمرأة يسمح الدليل في بعض البلدان، : الحظ أيضًا
بالبروجستين فقط في أي . المرضعة بالبدء في إتباع طرق منع الحمل بالبروجستين فقط في أي وقت

 . وذلك يشمل البدء على الفور بعد النفاس ، والممارسة طويلة المدى في هذه البلدان ‡. وقت

 : أضف الهامش التالي في نهاية الصفحة

معايير اللياقة الطبية  .(FRSH)أنظر، على سبيل المثال، قدرة الرعاية الصحية التناسلية والجنسية  ‡
. ومراآز مراقبة األمراض. 2006لندن، قدرة الرعاية الصحية التناسلية والجنسية،  بالمملكة المتحدة

لمعدل  59ر األسبوعي رقم التقري. 2010ومعايير اللياقة الطبية األمريكية الستخدام موانع الحمل، 
 .2010مايو  28الوفيات والنسبة المرضية، 

معايير  2008
اللياقة الطبية 

 الذئبه

 استخدام الحكم اإلآلينيكي في بعض الحاالت الخاصة ق/م

 :أضف عالمة تنقيط جديدة في نهاية القائمة

 فيحات إذا آانت السيدة تعاني من ذئبه حمامية مجموعية ونقص شديد في الص •

136 9 

 متى تبدأ ق/م  2011
 ’’بعد الوالدة مباشرة‘‘غّير النقطة األولى في 

تحتاج إلى مقدم خدمة ( .ساعة من الوالدة، بما في ذلك الوالدة القيصرية 48في أي وقت في غضون 
إن ( أقل إخراج عند القيام بذلك بعد خروج المشيمة ).مدرب جيدا على ترآيب اللولب بعد الوالدة مباشرة

 ).أمكن

140 9 

طريقة ‘‘في القسم األول، في السطر األخير، يجب أن يكون هناك عالمة نجميه في  3في عالمة التنقيط  م  2011
  .، مع وضع عالمة نجميه لطريقة السند في الهامش نهاية الصفحة’’السند

148 9 

 إحساس الزوج بالخيوط أثناء الجماع م  2011
 ’’سنتيمترات‘‘إلى ’’ سنتيمتر‘‘ة التنقيط األخيرة من القسم ، غّير آلمة في السطر األخير من عالم

151 9 

 ...آالم شديدة أسفل البطن م  2011
 :راجع الجملة الثانية في عالمة التنقيط األولى لتكون

يجب التنبه جيدا إلى باقي أعراض وعالمات الحمل خارج الرحم، والذي عادة ما يكون نادر الحدوث وال 
 ).156صفحة  11أنظر سؤال . (بسبب اللولب، لكنه قد يشكل خطرا على حياة السيدة يكون

152 9 

طريقة ‘‘في القسم األول، في السطر األخير، يجب أن يكون هناك عالمة نجميه في  2في عالمة التنقيط  م  2011
 .، مع وضع عالمة نجميه لطريقة السند في الهامش نهاية الصفحة’’السند

153 9 

معايير  2008
اللياقة الطبية 
االنصمام 
الخثاري 
/ العرقي 

االنصمام 
 الرئوي

  معايير اللياقة الطبية الستخدام لولب الليفونورجستريل ق/م

 :2راجع إجابة السؤال 

، وال تتناول عالج مضاد لتخثر )ليست سطحية(إذا آانت السيدة تعاني في الوقت الحالي من جلطة دموية 
 ن.ويجب مساعدتها في اختيار وسيلة أخرى ال تحتوي على هرمو .سوالت منع الحملالدم، فال تعطيها آب

160 10 

معايير  2011
اللياقة الطبية 

حقن 
البروجستين 

/ فقط
 رضاعة

 استخدام الحكم اإلآلينيكي في بعض الحاالت الخاصة ق/م

 :استبدل عالمة التنقيط األولى بما يلي

تراعى مخاطر الحمل اآلخر وأن (أسابيع  4ن أآثر من السيدات المرضعات ولم يمر على والدته •
 )المرأة قد يكون لديها فرصة محدودة للوصول إلى اللولب الليفونورجستريل

161 10 

معايير  2008  10 161 استخدام الحكم اإلآلينيكي في بعض الحاالت الخاصة ق/م
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اللياقة الطبية 
االنصمام 
الخثاري 
/ العرقي 

االنصمام 
 الرئوي

 . ’’حاد‘‘إلى ’’ حاليا‘‘نقيط الثانية، غّير آلمة في عالمة الت

 ...جلطة دموية حادة في  •

معايير  2011
اللياقة الطبية 

 الذئبه

 استخدام الحكم اإلآلينيكي في بعض الحاالت الخاصة ق/م

 :أضف عالمة تنقيط في نهاية القائمة

 )فغير معرو(ذائبة حمامية مجموعية بمضادات أنتيفوسفوليبد موجبة  •

161 10 

معايير  2011
اللياقة الطبية 

حقن 
البروجستين 

/ فقط
 رضاعة

 متى تبدأ ق/م
السيدات المرضعات رضاعة طبيعية مطلقة أو شبه ‘‘فوق ’’ مباشرة بعد الوالدة‘‘أضف سطرا جديدا 

  :يكون في السطر عالمتي تنقيط على النحو التالي مباشرة’’ مطلقة

 مباشرة بعد الوالدة

تحتاج إلى مقدم خدمة مدرب ( ساعة من بعد الوالدة 48رضع، في أي وقت في غضون إذا لم تكن ت •
إذا .أسابيع على األقل 4ساعة، يتأخر حتى  48بعد  ).جيدا على ترآيب اللولب بعد الوالدة مباشرة

، 129أنظر صفحة ( .أسابيع بعد الوالدة 4آانت ترضع، يتم تأخير إدخال اللولب الرحمي حتى 
 )وإجابته 8السؤال رقم 

 :’’أشهر بعد الوالدة 6أقل من ‘‘أضف جملة اعتراضية تحت ’’ تحت السيدات المرضعات رضاعة مطلقة

أسابيع على األقل من  4أسابيع، يجب تأجيل الحقن األول حتى مرور  4إذا آانت الوالدة منذ أقل من  •
 )وإجابته 8، السؤال رقم 129أنظر صفحة ( .الوالدة

هذا ( :احذف السطر األول’’ ات المرضعات رضاعة طبيعية جزئية وغير المرضعاتالسيد‘‘تحت العنوان 
 ).2008السطر قد أضيف في نسخة 

 ساعة بعد الوالدة 48أقل من 

  ......إذا آانت السيدة ال ترغب في اإلرضاع  •

 :طأضف جملة اعتراضية إلى عالمة التنقي’’ أسابيع على الوالدة 4بعد مرور أقل من ‘‘تحت العنوان 

، 129أنظر صفحة ( .أسابيع على األقل بعد الوالدة 4تأخير زرع اللولب الليفونورجستريلحتى  •
 )وإجابته 8السؤال رقم 

162 10 

معايير  2008
اللياقة الطبية 

 الذئبه

 معايير اللياقة الطبية إلجراء ربط األنابيب للسيدات ق/م
قيط جديدة إلى نهاية قائمة التحذير، بعد أضف عالمة تن’’ ...هل تعانين من أي مرض منذ مدة ‘‘ -3
 ):171في صفحة ( :’’صغر السن‘‘

 ذئبه غير مصحوبة بمضاعفات •

 :’’درن حوضي‘‘أضف عالمة تنقيط إلى نهاية القائمة الخاصة، بعد 

، مع نقص حاد في الصفيحات ، أو تتناول عالج )معروفة غير( موجبة أنتيفوسفوليبد ذئبه بمضادات •
 .آابت للمناعة

170-
171 

11 

معايير  2008
اللياقة الطبية 

 الذئبه

 معايير اللياقة الطبية إجراء عملية قطع القنوات المنوية ق/م
 ’’السن الصغير‘‘، أضف عالمة تنقيط إلى نهاية قائمة التحذير، بعد ’’...هل لديك أي أسباب أخرى ‘‘ .2“

 .الج آابت للمناعة، أو تتناول ع)معروفة غير( موجبة أنتيفوسفوليبد ذئبه بمضادات •
 

 :’’...صعوبة في تجلط الدم‘‘أضف عالمة تنقيط في نهاية القائمة الخاصة، بعد 
 ذئبه مع نقص شديد في الصفيحات •

187 12 
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 مساعدة المستخدمين ق/م  2011
أعط آمية آبيرة من ‘‘ :في عالمة التنقيط األولى في القسم الثاني، أضف جملة لتكون على النحو التالي

إن (الذآري وإعطائه آريمات قاعدتها مائية أو سليكونية لتسهيل عملية وضع الواقي الذآري  الواقي
 ’’.أنظر المربع التالي .ويجب عدم استعمال زيوت مزلجة مع الواقي الذآري المزود بالالتكس )أمكن

204 13 

 ما هو الواقي النسائي؟ ق/م  2011

 ’’الواقي النسائي‘‘ :نهاية القائمة أضف عالمة تجارية جديدة في :2عالمة التنقيط 

 .حقيقيا، والواقي النسائي’’ ... :على أن ُتقرأ على النحو التالي

 :لتكون على النحو التالي 4غّير عالمة التنقيط 

المور وريدي فيميل  :أدخل عالمات تجارية مختلفة .يتوافر الواقي النسائي المطاطي في بعض الدول
 2نسائي في ايه دبليو أوه دبليو، وآلها مصنوعة من الالتكس، وإف سي آوندم وفي أمور والواقي ال

 .الواقي النسائي مصنوع من النتريل

211 14 

 أسئلة وأجوبة حول الواقي النسائي ق/م  2011
 :وإجابته لتكون بالكامل على النحو التالي 5راجع السؤال رقم 

 هل يمكن استخدام الواقي النسائي أآثر من مرة؟

 .لم يتم اختبار إعادة استخدام الواقي النسائي المتوافر حاليا .إعادة استخدام الواقي النسائي ال يفضل

220 14 

 أسئلة وأجوبة حول الواقي النسائي ق/م  2011
 .وإجابته 10احذف السؤال رقم 

220 14 

 ما هو الحاجز المهبلي؟ ق/م  2011
  :ن آالتاليراجع الجملة الثانية في عالمة التنقيط األولى لتكو

 .ويتوافر أيضا أنواع من البالستك والسليكون

  :ما يلي 4أضف إلى نهاية عالمة التنقيط 

وقد ال يتطلب ذلك مراجعة موفر الخدمة  .وقد يتم توفير حاجز مهبلي بمقاس واحد يناسب جميع السيدات
 .للحصول على حاجز مهبلي مالئم

225 15 

 خدام الحاجز المهبليمعايير اللياقة الطبية الست م  2011
 :قم بتغيير رقم الصفحة في الجملة األولى في آخر فقرة في القسم

 .333للتصنيف الكامل، أنظر معايير اللياقة الطبية الستخدام وسائل منع الحمل صفحة 

228 15 

معايير  2008
اللياقة الطبية 

 اإليدز

 استخدام الحكم اإلآلينيكي في بعض الحاالت الخاصة ق/م
  :عالمة التنقيط المراجعة يجب أن تكون .في عالمة التنقيط األخيرة’’ زيادة مخاطر اإلصابة به،‘‘احذف 

 اإلصابة بفيروس نقص المناعة اآلدمي أو االيدز •

228 15 

، ’’في طريقة السند‘‘ويجب أن يكون هناك عالمة نجميه في  .، بعد آخر سطر1في القسم  1عالمة التنقيط  م  2011
 .الصفحة نهاية الهامش في السند لطريقة نجميه ةعالم وضع مع

229 15 

 أسئلة وأجوبة حول المبيدات المنوية والحاجز المهبلي ق/م  2011
 :أضف جملة في نهاية اإلجابة :وإجابته 3السؤال رقم 

 .مبيدات منوية جديدة أقل تهييجا قد تكون متوافرة

235 15 

  ما هو غطاء عنق الرحم؟ ق/م  2011

  :عالمان نقطية جديدة 3أضف 

 .أسماء العالمات التجارية المختلفة تشمل فيمكاب والواقي األنثوي •

237 16 
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 معايير اللياقة الطبية الستخدام غطاء عنق الرحم  م  2011
 :قم بتغيير رقم الصفحة في الجملة األولى في آخر فقرة في القسم

 .333م وسائل منع الحمل صفحة للتصنيف الكامل، أنظر معايير اللياقة الطبية الستخدا

238 16 

معايير  2011
اللياقة الطبية 

مضادات 
الريتروفيرو

 س

  طرق الوعي بفترة الخصوبة للسيدات المصابات بفيروس نقص المناعة اآلدمي ق/م

 ’’...أيضا يضيف الواقي ‘‘ :قم بحذف آخر جملة من المربع

241 17 

 17 253 . الجملة في أول عالمة تنقيط في الصفحةإلى نهاية ) نقطة(أضف عالمة توقف  م  2011

معايير  2011
اللياقة الطبية 

/ االيدز
 رضاعة

  طريقة انقطاع الحيض بسبب الرضاعة الطبيعية للسيدات المصابات بفيروس نقص المناعة اآلدمي ق/م

 : قم بتغيير المربع بالنص الجديد التالي

ة اآلدمي أو مرض االيدز استخدام طريقة انقطاع تستطيع السيدات المصابات بفيروس نقص المناع •
على الرغم من ذلك،  .فال تسبب الرضاعة الطبيعية تدهور حالتهن .الحيض بسبب الرضاعة الطبيعية

بدون  .هناك فرصة النتقال فيروس نقص المناعة اآلدمي من األم المصابة إلى طفلها عن طريق اللبن
ن األطفال الذين يرضعون من أمهات مصابات بفيروس تناول أي مضادات الريتروفيروس، إذا آا

لمدة عامين، فإنه ما بين ) لبن الثدي وأطعمة أخرى(نقص المناعة اآلدمي يتغذون تغذية مختلطة 
طفل سوف يصابون بفيروس نقص المناعة اآلدمي من خالل  100طفل من بين  20-10حوالي من 

تقلل  .انتقلت لهم العدوى بالفعل أثناء الحمل أو الوالدةلبن الثدي، باإلضافة إلى هؤالء األطفال الذين 
الرضاعة الطبيعية المطلقة من مخاطر اإلصابة بفيروس نقص المناعة اآلدمي خالل الرضاعة إلى 

على سبيل  .وأيضا يعمل تقليل طول فترة الرضاعة على تقليل هذه المخاطر بشكل آبير. النصف
 .شهرًا 24مقارنة بالرضاعة لمدة  50%انتقال الفيروس بنسبة شهرا يقلل  12المثال، الرضاعة لمدة 

انتقال الفيروس عن طريق اللبن لألطفال يحدث بنسبة أآبر في السيدات المصابات حديثا بالفيروس أو 
 .السيدات الالتي في مراحل متقدمة من المرض

طريقة انقطاع الحيض  السيدات الالتي يعالجن بالعقاقير المضادة للريتروفيروس، يمكنهن استخدام •
في الحقيقة العالج بالعقاقير المضادة للريتروفيروس لألم المصابة بفيروس  .بسبب الرضاعة الطبيعية

نقص المناعة اآلدمي أو الطفل المعرض لإلصابة بفيروس نقص المناعة اآلدمي يقلل بدرجة آبيرة 
 .مخاطر نقل فيروس نقص المناعة اآلدمي أثناء الرضاعة

األمهات المصابة بفيروس نقص المناعة اآلدمي تلقي تدخالت بالعقاقير المضادة يجب على  •
أشهر بعد الوالدة، وتقديم  6للريتروفيروس ويجب عليهن إرضاع أطفالهن رضاعة مطلقة لمدة أول 

ويجب بعد  .شهرًا 12أشهر، واالستمرار في إرضاع الطفل لمدة أول  6أطعمة تكميلية مناسبة في 
 .رضاع فقط بمجرد آفاية الطعام والغذاء اآلمن بدون إرضاع اللبنذلك إيقاف اإل

 -أو قبل ذلك إذا آانت دورتها الشهرية قد عادت أو أوقفت الرضاعة الحصرية  –أشهر  6في خالل  •
يجب على المرأة أن تبدأ في استخدام وسيلة أخرى لمنع الحمل بدال من طريقة انقطاع الحيض بسبب 

ُتحفز المرأة المصابة بفيروس نقص المناعة  .ستمرار في استخدام الواقيالرضاعة الطبيعية واال
استخدام  .اآلدمي على استخدام الواقي النسائي مع طريقة انقطاع الحيض بسبب الرضاعة الطبيعية

الواقي النسائي بشكل دائم وصحيح يساعد في منع انتقال فيروس نقص المناعة اآلدمي والفيروسات 
 .لة جنسيًاواألمراض المنقو

لمزيد من التوجيه حول إرضاع الطفل للسيدات المصابات بفيروس نقص المناعة اآلدمي، أنظر صحة (
 .)294األم والطفل، منع نقل فيروس نقص المناعة اآلدمي من األم إلى الطفل، ص 

260 19 

معايير  2011
اللياقة الطبية 

/ االيدز
 رضاعة

  نقطاع الحيض بسبب الرضاعة الطبيعيةأسئلة وأجوبة حول استخدام طريقة ا ق/م

 :وإجابته 4استبدال نص السؤال 

ماذا تفعل السيدة إذا علمت أنها مصابة بفيروس نقص المناعة اآلدمي عند استخدامها طريقة انقطاع  .4
هل تستمر في إرضاعه واستخدام طريقة انقطاع الحيض بسبب  الحيض بسبب الرضاعة الطبيعية؟

 الرضاعة الطبيعية؟

إذا آانت السيدة مصابة حديثًا بفيروس نقص المناعة اآلدمي ، فإن نسبة انتقال الفيروس في لبن األم تكون 

265 19 
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وعلى الرغم من  .أعلى عما إذا آانت مصابة منذ فترة بسبب تواجد آمية أآبر من الفيروسات في جسدها
ابات بفيروس نقص المناعة ذلك ال تتغير التوصيات الخاصة بالرضاعة الطبيعية بالنسبة للسيدات المص

ويجب على السيدة المصابة أو طفلها المصاب بفيروس نقص المناعة اآلدمي تلقي العالج  .اآلدمي
للريتروفيروس، ويجب على األمهات إرضاع أطفالهن على نحو حصري  المضادة المناسب من العقاقير

 لمدة الطفل إرضاع في واالستمرار ر،أشه 6 في مناسبة تكميلية أطعمة أشهر من الوالدة، وتقديم 6لمدة 
أو قبل ذلك إذا آانت دورتها الشهرية قد عادت أو أوقفت الرضاعة  –أشهر  6في خالل  .شهرًا 12 أول

يجب على المرأة أن تبدأ في استخدام وسيلة أخرى لمنع الحمل بدال من طريقة انقطاع  -الحصرية 
 نقل منع األم والطفل، صحة أنظر ( .تخدام الواقيالحيض بسبب الرضاعة الطبيعية واالستمرار في اس

 )..294 ص الطفل، إلى األم من اآلدمي المناعة نقص فيروس

 المزيد عن فيروس نقص المناعة اآلدمي ومرض اإليدز  ق/م  2011
 ’’.عند الوالدة وأثناء اإلرضاع...‘‘ :أضف جملة ثانية في عالمة التنقيط الثالثة لتكون آما يلي

278 21 

 21 279 .’’إصابات‘‘: جمع’’ إصابة‘‘اجعل آلمة  :3في آخر صف، بالعمود الثاني، السطر  م  2011

معايير  2011
اللياقة الطبية 

مضادات 
الريتروفيرو

 س

وسائل تنظيم األسرة للمنتفعات المصابات باألمراض المنقولة جنسيا، وفيروس نقص المناعة اآلدمي،  ق/م
 ومرض اإليدز

  .المقدمة اآلن فقرة واحدة بدال من اثنين .ير نص المقدمة ليكون آالتاليقم بتغي

األشخاص المصابون بأحد األمراض المنقولة جنسيًا أو فيروس نقص المناعة اآلدمي أو مرض اإليدز أو 
يتلقوا العالج بمضادات الريتروفيروس يمكنهم البدء في استخدام وسائل تنظيم األسرة واالستمرار في 

وعلى الرغم من  .وبوجه عام، ال تتعارض موانع الحمل مع مضادات الريتروفيروس .دامها بأماناستخ
أيضا يتضمن آل فصل من فصول وسائل منع ( .أنظر الجدول التالي .ذلك هناك القليل من الموانع لذلك

يدز أو الحمل معلومات أآثر عن استخدام السيدات المصابات بفيروس نقص المناعة اآلدمي أو مرض اإل
 ).الالتي يعالجن بمضادات الريتروفيروس

282 21 

معايير  2011
اللياقة الطبية 

مضادات 
الريتروفيرو

 س

وسائل تنظيم األسرة للمنتفعات المصابات باألمراض المنقولة جنسيا، وفيروس نقص المناعة اآلدمي،  ق/م
   ومرض اإليدز

:أضف ثالث صفوف إلى نهاية الجدول على النحو التالي

السيدات الالتي يعالجن 
 بمضادات الريتروفيروس

السيدات المصابات 
بفيروس نقص المناعة 

اآلدمي أو مرض 
 اإليدز

السيدات المصابات 
بأحد األمراض 
 المنقولة جنسيا

 الوسيلة

يمكن للمرأة استخدام 
وسائل هرمونية مجمعة 
على الرغم من معالجتها 

بمضادات الريتروفيروس 
توي ما لم يكن عالجها يح

  .على ريتونافير

يمكن استخدام وسائل 
 هرمونية مجمعة بأمان

يمكن استخدام 
وسائل هرمونية 
 مجمعة بأمان

وسائل منع الحمل 
التي يتم تناولها عن 
طريق الفم المجمعة، 

وسائل الحقن 
المجمعة، والرقع 

المجمعة، والحلقات 
 المجمعة

يمكن للمرأة استخدام 
أقراص البروجستين فقط 

غم من معالجتها على الر
بمضادات الريتروفيروس 
ما لم يكن عالجها يحتوي 

 .على ريتونافير

من الممكن استخدام 
أقراص البروجستين 

 .فقط بأمان

من الممكن 
استخدام أقراص 
البروجستين فقط 

 .بأمان

أقراص البروجستين 
 فقط

من الممكن استخدام آبسوالت وحقن  .ال توجد اعتبارات خاصة
 .بأمان البروجستين فقط

آبسوالت وحقن 
 البروجستين فقط

283 21 

 21 267 أسئلة وأجوبة حول األمراض المنقولة جنسيا بما فيها فيروس نقص المناعة اآلدمي م  2011
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 .’’قيصرية‘‘إلى ’’ قيصر‘‘، قم بتغيير هجاء الكلمة 9في السؤال رقم 

 التخطيط للحمل م  2011
 :من القائمة لتكون على النحو التالي 2في عالمة التنقيط  1مراجعة الجملة 

شهور على األقل قبل التوقف عن استخدام وسائل تنظيم األسرة لتصبح حامال، وعلى السيدة أن  3لمدة 
 .تولي رعاية واهتمام في تناول أطعمة مغذية، وتستمر على ذلك طوال فترة الحمل

289 22 

 وسائل منع الحمل بعد الوالدة أسرع وقت يمكن أن تبدأ فيه السيدة استخدام م  2011
 :أضف جملة ثانية إلى عالمة التنقيط الثانية لتقرأ آما يلي

ال يوصى باالستخدام المبكر إال إذا تعذر وجود وسلة منع حمل أآثر مناسبة للسيدة أو تكون الوسائل  §
 )وإجابته 8، السؤال رقم 129أنظر صفحة ( .المتاحة غير مقبولة بالنسبة للسيدة

293 22 

معايير  2011
اللياقة الطبية 

/ االيدز
 رضاعة

 منع انتقال فيروس نقص المناعة اآلدمي من األم إلى الطفل ق/م
 :مراجعة النص على النحو التالي

يمكن للمرأة المصابة بفيروس نقص المناعة اآلدمي أن تنقله إلى طفلها أثناء الحمل أو الوالدة أو  
والذي يعطى للسيدة أثناء الحمل ) الوقائي(قار المضاد للريتروفيروس المعالجة بالع .الرضاعة الطبيعية

المعالجة  .والوالدة تقلل من احتماالت انتقال الفيروس إلى الطفل أثناء نموه في الرحم وأثناء الوالدة
بالعقار المضاد للريتروفيرس ، أثناء الرضاعة، لألم أو للطفل المعرض لإلصابة بفيروس نقص المناعة 

مي، أو لكال منهما من الممكن أن تقلل فرص اإلصابة بفيروس نقص المناعة اآلدمي من خالل لبن اآلد
 .الرضاعة

آيف يمكن لمقدمي خدمات تنظيم األسرة المساعدة في منع انتقال فيروس نقص المناعة اآلدمي من األم 
 إلى الطفل؟

 ].تظل عالمات التنقيط األربع التالية آما هي[
أنظر األمراض المنقولة جنسيُا، بما في ذلك فيروس نقل المناعة (تجنب العدوى  ساعد السيدة على •

 ).280اآلدمي، منع انتقال العدوى باألمراض المنقولة جنسيًا صفحة 
ساعد السيدة التي ال ترغب في إنجاب أطفال أخرى على اختيار  .منع حدوث الحمل غير المقصود •

 .وسيلة تنظيم أسرة واستخدامها بفاعلية
تقديم المشورة والتحاليل لكل السيدات  :قدم المشورة والتحاليل الخاصة بفيروس نقل المناعة اآلدمي •

الخاصة بفيروس نقل المناعة اآلدمي، أو إحالة السيدة إلى مرآز متخصص في  –إن أمكن  –الحوامل 
لتها من اإلصابة تحليل فيروس نقل المناعة اآلدمي إذا آانت غير متوافرة في العيادة للوقوف على حا

 .بهذا الفيروس
حول السيدات الحوامل أو الالتي يخططن لحدوث حمل ومصابات بفيروس نقل المناعة اآلدمي  :إحالة •

  .لتلقي الخدمات الخاصة بمنع انتقال الفيروس من األم إلى الطفل إذا آانت متاحة
وس نقل المناعة اآلدمي حول قدم المشورة للسيدات المصابات بفير :تشجيع التغذية المناسبة للطفل •

التغذية اآلمنة للرضع لإلقالل من خطر انتقال الفيروس من األم إلى الطفل، ومساعدتهن على وضع 
 .إذا أمكن يجب إحالة السيدات إلى مقدم مشورة مدرب في مجال تغذية الطفل  .خطة للتغذية

المناعة اآلدمي،  بالنسبة لجميع السيدات، وذلك يشمل السيدات المصابات بفيروس نقل —
والمرضعات، وبشكل خاص المرضعات مبكرا وبشكل حصري، من المهم التشجيع على إبقاء 

  .الطفل على قيد الحياة
 العالج تلقي اآلدمي المناعة نقص بفيروس المصاب طفلها أو المصابة السيدة على ويجب —

 نحو على أطفالهن عإرضا األمهات على ويجب للريتروفيروس، المضادة العقاقير من المناسب
 في واالستمرار مناسبة، تكميلية أطعمة تقديم ذلك بعد ثم الوالدة، من أشهر 6 لمدة حصري
 .شهرًا 12 أول لمدة الطفل إرضاع

عندئذ، ينبغي التوقف عن الرضاعة الطبيعية فقط عندما يتم توفير وجبة غذائية آافية وآمنة بدون حليب  —
رضاعة الطبيعية، يجب عليهن وقف هذه الرضاعة تدريجيًا في عندما تقرر النساء وقف ال. رضاعة

غضون شهر، ويجب تزويد األطفال الرضع بغذاء بديل يكون آافيًا وآمنًا لتمكينهم من النمو والتطور 
   .ال ُينصح بإيقاف الرضاعة الطبيعية على نحو مفاجئ. الطبيعي

 12ضاعة المستمرة إلى أشهر من حياة الطفل والر 6الرضاعة بشكل حصري في أول (  —
للطفل المولود من أم مصابة بفيروس نقص المناعة اآلدمي فرصة أآبر ليبقى ) شهرا من حياته

294 22 
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الطفل على قيد الحياة عندما ال يزال الطفل متجنبا العدوى بفيروس نقص المناعة اآلدمي من 
  .عدم الرضاعة على اإلطالق

ات جيدة والتي تنخفض بها معدالت وفاة ومع ذلك، فإنه في بعض البالد التي بها تجهيز —
يجب نصح المرأة المصابة  .األطفال، يكون تجنب جميع أشكال الرضاعة الطبيعية أمرا مناسبا

بفيروس نقص المناعة اآلدمي باإلرشادات الوطنية إلرضاع األطفال من أمهات مصابات 
لرضاعة التي بفيروس نقص المناعة اآلدمي ويجب نصحها ودعمها في أفضل ممارسات ا

 .تتناسب مع ظروفها
يجب أن تراعي األمهات المصابات بفيروس نقص المناعة اآلدمي تغيير الرضاعة إذا تم تلبية  —

 :جميع الشروط التالية فقط
 التأآد من سالمة المياه واألدوات الصحية بين أفراد العائلة والمجتمع؛ •
 .ة نحو موثوق به للطفليمكن لألم وموفر الرعاية توفير غذاء بديل عن اللبن عل •

o أن يكون آافيا للنمو الطبيعي للطفل  

o أن يكون نظيفا ومتكررا لتجنب اإلسهال وسوء التغذية 

o  أشهر؛ 6أن يكون حصريا في أول 

 تدعم األسرة هذا النشاط؛  •
من الممكن أن تحصل األم أو موفر الرعاية على الرعاية الصحية التي توفر خدمات صحية  •

 .شاملة للطفل
آانت إصابة الرضع واألطفال الصغار بفيروس نقص المناعة اآلدمي معروفة، فإنه يجب إذا  —

تشجيع األمهات بشكل قوي على الرضاعة الحصرية على مدار الستة أشهر األولى من حياة 
  .الطفل واالستمرار في إرضاعه حتى سن عامين أو أآثر

تكون هي أو طفلها مريضًا، أو تم  آأن –إذا آانت األم غير قادرة على اإلرضاع بصفة مؤقتة  —
فإنه يمكنها  –تحذيرها من الرضاعة أو أن ما لديها من العقار المضاد للريتروفيروس قد نفد 

تعصير الثدي ومعالجة اللبن بالتسخين بالحرارة لتدمير فيروس نقص المناعة اآلدمي قبل 
ثم ترآه ليبرد أو وضع  يجب تسخين اللبن حتى درجة الغليان في وعاء صغير .إطعامه للطفل

وذلك يجب أن يتم لفترة قصيرة، وليس خالل فترة  .اإلناء في إناء آخر أآبر به ماء بارد
  .الرضاعة

تحتاج السيدات المرضعات المصابات بفيروس نقص المناعة اآلدمي إلى النصح في المحافظة  —
، )التهاب الثدي(اللبنية  التهاب القنوات. على تغذيتهن والمحافظة على أثدائهن في حالة صحية 

، وتشققات الحلمة آلها من العوامل التي قد )خراج الثدي(وتكّون من الصديد تحت جلد الثدي 
وعلى ذلك إذا أصيبت السيدة بأي من هذه األحوال  .تزيد من خطورة انتقال الفيروس إلى الطفل

 ).296صفحة أنظر قرح أو تشقق الحلمة (يجب تقديم الرعاية الجيدة الالزمة لها 
 تشققات أو قرح الحلمة م  2011

 .في الجملة األخيرة في عالمة التنقيط األولى’’ إللى عدوى األثداء’’ األثداء المصابة‘‘قم بتغيير العبارة 

296 22 

 .’’أدوات المشورة منظمة الصحة العالمية :راجع العنوان حتى يكون على النحو التالي م  2011

  :قرة األخيرة إلىقم بتغيير الف

: لمشاهدة وتنزيل أداة اتخاذ القرار من على االنترنت، أذهب إلى الرابط التالي
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/ 

family_planning/9241593229index/en/index.html. 

309 24 

 من الذي يقدم خدمات تنظيم األسرة؟ م  2011
اختيار وسيلة ‘‘ة، من الفقرة الموجودة بعد قائمة التنقيط، في السطر الثالث، بعد عبارة في الجملة الثاني

 ’’متضمنا آثارها الجانبية‘‘عبارة ’’ اختيار وسيلة بعينها‘‘أدخل بعد عبارة ’’ بعينها

310 24 

تزويد  2011
 مجتمعي

 من الذي يقدم خدمات تنظيم األسرة؟ ق/م
الشهرية وحقن ‘‘احذف (’’ الحقن‘‘الصفحة قم بتغييرها إلى  في الصف األول من الجدول بأعلى

 :أضف الجملة التالية إلى نهاية التنقيط في هذا الصف ).’’البروجستين فقط

311 24 
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 .ذلك يشمل موفري رعاية صحية مجتمعية مرتكزة

  إجراء الفحص للحوض فقط عند الحاجة إلى ذلك ق/م  2011

 :، لتقرأ على النحو التالي’’جز مهبلي وغطاء الرحمحا‘‘أضف في السطر الثالث عبارة 
 

ضروري فقط عند إجراء عملية تعقيم  –فحوص الحوض غير ضرورية لمعظم وسائل تنظيم األسرة 
 .السيدات أو ترآيب لولب رحمي أو حاجز المهبلي أو غطاء الرحم

313 25 

 فعالية وسائل منع الحمل )أ(ملحق  م  2011

 من الهامش’’ )بالضغط(‘‘قم بإزالة 

 .’’ك ل آينيدي وشرآاه‘‘في الهامش ج، قم بإزالة عالمة الفصل بعد عبارة 

319  

  الحاالت الطبية التي تجعل الحمل محفوفا بالمخاطر ):ج(الملحق  م  2011
 ’’االنيمية‘‘إلى ’’ األنيميا‘‘قم بتغيير العنوان الرابع 

323  

معايير  2011
اللياقة الطبية 
االنصمام 

ري الخث
 الوريدي

 325للتغييرات التي تتعلق باالنصمام الخثري الوريدي، أنظر صفحة [ :معايير اللياقة الطبية )د(ملحق  ق/م
 .]في جدول تغييرات معايير الرعاية الطبية التالي

325  

معايير  2011
اللياقة الطبية 
االنصمام 
الخثاري 
/ العرقي 

االنصمام 
 الرئوي

االنصمام الرئوي، / للتغييرات التي تتعلق االنصمام الخثاري العرقي [ :قة الطبيةمعايير الليا )د(ملحق  ق/م
 .]في جدول تغييرات معايير الرعاية الطبية التالي 327أنظر صفحة 

327  

معايير  2008
اللياقة الطبية 

 الذئبه

في جدول تغييرات  328للتغييرات التي تتعلق الذئبه، أنظر صفحة [ :معايير اللياقة الطبية )د(ملحق  ق/م
 .]معايير الرعاية الطبية التالي

328  

معايير  2011
اللياقة الطبية 

مضادات 
الريتروفيرو

 س

في  328للتغييرات التي تتعلق مضادات الريتروفيروس، أنظر صفحة [ :معايير اللياقة الطبية )د(ملحق  ق/م
 .]جدول تغييرات معايير الرعاية الطبية التالي

330  

ير معاي 2011
اللياقة البدنية 

 الكبد

 أنظر بااللتهاب الكبدي الفيروسي والتليف الكبدي، تتعلق التي للتغييرات[ :معايير اللياقة الطبية )د(ملحق  ق/م
 ]التالي الطبية الرعاية معايير تغييرات جدول في 332، ولتورم الكبد أنظر صفحة 331 صفحة

331-
332 

 

معايير  2011
اللياقة الطبية 

 يرالعقاق

في جدول  332للتغييرات التي تتعلق بفاعلية العقاقير، أنظر صفحة [ :معايير اللياقة الطبية )د(ملحق  ق/م
 .]تغييرات معايير الرعاية الطبية التالي

332  

معايير  2008
اللياقة الطبية 

 الذئبه

القنوات المنوية، أنظر صفحة للتغييرات التي تتعلق الذئبه وعملية قطع [ :معايير اللياقة الطبية )د(ملحق  ق/م
 .]في جدول تغييرات معايير الرعاية الطبية التالي 333

333  

معايير  2011
اللياقة الطبية 

 األيدز

 334للتغييرات التي تتعلق بفيروس نقص المناعة اآلدمي، أنظر صفحة [ :معايير اللياقة الطبية )د(ملحق  ق/م
 .]لتاليفي جدول تغييرات معايير الرعاية الطبية ا

334  
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 شرح المصطلحات م  2011
 :، راجع الجملة الثانية على أن تكون آالتالي’’الدورة الشهرية‘‘في 

أيضا، التدفق المهبلي الشهري لسائل دموي يكون لدى المرأة عند استخدام وسائل منع الحمل الهرمونية 
 ).سحب النزيف(المجمعة 

339  

 الفهرست م  2011
 أضف أرقام الصفحات

 317، 310، 63... لتوزيع المجتمعي المرتكز ا

 310، 63...موفري الرعاية الصحية المجتمعية 

345 
 

 

 الفهرست م  2011
  ’’انقطاع الحيض بسبب الرضاعة الطبيعية‘‘بعد ’’ الموتريجين‘‘أضف 

 332، 97، 88، 87، 20، 9، 8... الموتريجين 

348 
 

 

 الفهرست م  2011
 ’’عدوى الرئة‘‘بعد ’’ ذئبه‘‘أضف آلمة 

 أنظر ذئبه حمامية مجموعية ... ذئبه 

349 
 

 

 الفهرست م  2011
 ’’حلقة، مهبلي‘‘بعد ’’ ريتونافير‘‘أضف 

 330، 283، 97، 88، 41، 30، 20، 9... ريتونافير 

351 
 

 

 الفهرست م  2011
 ’’اآلثار الجانبية‘‘بعد ’’ )II(آبسوالت منع الحمل سينو ‘‘أضف 

 II ... (109 ،110 ،360(سينو  آبسوالت منع الحمل

 

 ’’عدوى مجموعية‘‘ذئبه حمامية مجموعية،، بعد ‘‘أضف 

 333، 328، 188، 171، 161، 136، 115، 87، 67، 30، 8... ذئبه حمامية مجموعية 

352  

  المنهجية ق/م  2011

 :ثم أضف النص التالي .ال يتم تغيير أول فقرتين
 

 :ب جاءت نتيجة عمليات إجماع متشابهةاإلرشادات التي وردت في هذا الكتي
معايير اللياقة الطبية الستخدام وسائل تنظيم األسرة وبعض التوصيات المختارة على استخدام وسائل  •

  .قامت مجموعات عمل خبراء منظمة الصحة العالمية بإعداد هذه اإلرشادات .تنظيم األسرة
جموعات عمل خبراء منظمة الصحة العالمية لمزيد من األسئلة الخاصة بهذا الكتيب، فقد اجتمعت م •

لمناقشة الموضوعات التي تحتاج إلى . 2005يونيو من عام  24 – 21في جنيف في الفترة من 
واجتمعت . 2005ويونيو  2004عناية خاصة، وقامت مجموعات عمل أخرى باالجتماع بين أآتوبر 

راجعة والتصديق على توصيات للم 2005مجموعة عمل خبراء منظمة الصحة العالمية في يونيو 
 .مجموعات العمل المصغرة

لم يتم معالجة المحتوى في عمليات اإلجماع هذه التي تم تطويرها من خالل التعاون بين الباحثين  •
وأخيرا قامت مجموعة من الخبراء بتمثيل المنظمات المشارآة  .بمشروع إنفو والخبراء الفنيون

 .بمراجعة النص بالكامل
 

 للكتيب 2010تحديثات 

355  
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 2008جميع اإلرشادات من آخر اجتماع مجموعة عمل من الخبراء في أبريل  2010تدمج تحديثات  •
لمعايير الرعاية الطبية وتوصيات الممارسات المختارة، ومؤتمرين فنيين في ما يتعلق بهذه اإلرشادات 

 .2010ويناير  2008في أآتوبر 
مجموعة عمل الخبراء في فيروس نقص المناعة  وتم تجميع مزيد من اإلرشادات أيضا من اجتماع •

ومؤتمر فني في التزويد المجتمعي المرتكز لحقن منع  2009اآلدمي وإرضاع األطفال في أآتوبر 
  .2009الحمل في يونيو 

باإلضافة إلى اإلرشادات الجديدة المتاحة، يصحح هذا التحديث أيضا أي أخطاء ويقوم بتحديث  •
األعضاء الُمختارون لمجموعة  .المات التجارية المتعلقة بوسائل منع الحملالمعلومات المتاحة في الع

، والخبراء الذين شارآوا في الكتيب، وموظفي منظمة الصحة 2005عمل الخبراء الذين اجتمعوا في 
ماريو فستن، وماري لين جافيلد، ودوجالس  :ومن بينهم .العالمية قد شارآوا في مراجعة التحديثات

جاآوبستن، وسارة جونسون، وآرستين آروجر، وإنرآويتو لو، ووارد رينهارت،  هوبار، وروي
 .وجيمس شيلتون، وجيف سبيلر، وإيرينا ياآوبسون

 
 تحديثات الكتيب المستقبلية

سوف يتم جمع  .سنوات لتحديد ما يحتاج إلى مراجعة 4إلى  3سوف يراجع هذا الكتيب آل من  •
 . ارات إليكترونية آلما توافر ذلكإرشادات منظمة الصحة العالمية في إصد

 
 ].يظل هذا القسم دون تغيير[ بعض التعريفات المستخدمة في هذا الكتيب

المعدالت تمثل بصفة آبيرة السيدات األمريكيات الالتي حدث لهن حمل بدون قصد، خالل أول  :الفعالية
 .عام من االستخدام، إال إذا تم التنويه على غير ذلك

على األقل من المستخدمات في الدراسات % 5هي الحاالت التي تم تسجيلها في  :ةاألعراض الجانبي
المختارة، بغض النظر عن الدالئل أو البراهين على إمكانية تصديقها أو على إمكانية حدوثها من الناحية 

 .البيولوجية، تم ذآر هذه األعراض بالترتيب ، بحيث يأتي األآثر شيوعا على القمة
 :شائعة ):نسبة المستخدمات الالتي تعرضن لمخاطر(تي وصفت المخاطر الصحية، المصطلحات ال

 1≥ و  100لكل  1<%(1< و % 0.1>: نادرة% 15< و % 1>غير شائعة % 45< و % 15>
 )1000لكل 

< : نادرة إلى أبعد حد )10000لكل  1≥و  1000لكل  1<% (0.1<و % 0.01> :نادرة جدا
 )10.000لكل < % (0.01

 
 إلرشادات وتقارير ومؤتمرات منظمة الصحة العالمية مصادر 

 .العاملون في مجال الصحة المجتمعية المرتكزة يمكن أن يديروا بأمان وفاعلية حقن وسائل منع الحمل
 .2010جينيف، منظمة الصحة العالمية، 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/WHO
_CBD_brief/en/index.html  

أساسيات وتوصيات إرضاع الطفل  .2010 .إرشادات في فيروس نقص المناعة اآلدمي وإرضاع الطفل
جينيف، منظمة الصحة العالمية،  .في محيط اإلصابة بفيروس نقص المناعة اآلدمي وملخص الدليل

2010.  
http://www.who.int/child_adolescent_health/documents/9789241599535/e

n/index.html  
جينيف، منظمة الصحة العالمية،  ).الطبعة الرابعة(معايير اللياقة الطبية لالستخدام وسائل منع الحمل 

2010.  
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/97892

41563888/en/index.html  
  

جينيف، منظمة الصحة  ).الطبعة الثانية(ع الحمل توصيات الممارسات المختارة الستعمال وسائل من
  .2004العالمية، 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/92415
62846index/en/index.html   

  
جينيف، منظمة الصحة  .2008تحديث  :توصيات الممارسات المختارة الستعمال وسائل منع الحمل

 .2008العالمية، 
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http://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/92415
62846index/en/index.html   

  
للمزيد من العمليات والمصادر ومعايير االختيار والمصطلحات المستخدمة في هذا الكتيب يمكن العثور (

 )/http://www.fphandbook.org: عليها في الموقع اإلليكتروني
2008 

2011 

 مقارنة الحقن ق/م حقن متأخر
ديبوميدروآسي ‘‘تحت ’’ ...إلى أي حد يمكن للمنتفعة الحصول على الحقنة مبكرا أو متأخرا ‘‘في 

 . ’’أسابيع متأخرا 4أسبوع مبكرا و  2‘‘يتم تغييرها إلى ’ ’ برجستيرون اسيتات

359  

  مقارنة الكبسوالت ق/م  2011

) II) (4(سبنو امبالنت ) 3(امبالنون، ) 2(جاديل، ) 1( :لى النحو التاليغير الترتيب األعمدة ع
  .نوربالنت

 ):عمود ثالث(أضف عمودا جديدا 
 (II)سينو امبالنمت 

 ليفونورجستريل
 عود 2
سنوات ومن الممكن أن  4

 .5تزداد إلى 
تقل  :آجم أو أآثر 80

 4فاعليتها بعد مرور 
 .سنوات من االستخدام

فة أساسية في متوافر بص
 .آسيا وأفريقيا

 

  :إلى الجملة األولى لتكون على النحو التالي’’ وأفريقيا‘‘آخر صف امبالنون ‘‘أضف في 

 .متوافر بصفة أساسية في أوروبا وآسيا وأفريقيا

360  

 المقارنة بين الواقيات م  2011
، احذف العبارة ’’لنسائيالواقي ا‘‘تحت  3في العمود ’’ التكلفة ومدى توافر الواقي‘‘في الصف 

 ).220صفحة  10أنظر الواقي النسائي سؤال (االعتراضية 

361  

 إذا نسيت أحد األقراص ق/م  2008
 :راجع النص في أول عنوانين فرعيين ليكونا على النحو التالي

 ثرأيام أو أآ 3أيام أو أآثر، على التوالي، أو إذا بدأت الشريط متأخرة  3إذا نسيت الحبات لمدة 
 :3إذا نسيت هذه الحبات الثالث أو أآثر على التوالي في األسبوع 

داخل 
الغالف 
 الخلفي
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 3الفصل 
 58إلى  56من صفحة 

 2011تحديثات 
 

بالطبع ال  58-56. ، صفحةترآيبات األقراص وجرعتها لطوارئ منع الحملفي الصفحات الثالث التالية سوف تجد جدوال محدثا،  :مالحظة للمترجمين
ومن  .2008يوجد بها تغييرات جوهرية في هذا العمود عن طبعة  2011على الرغم من أن طبعة . حتاج االسم التجاري في العمود األوسط إلى الترجمةي
  .يجب أن تكون متناسقة بشكل جديد مع أي تحديثات في الكتيب’’ االسم التجاري الشائع‘‘، فإن محتويات عمود ثم
 

 .بحروف مطبوعة باللون األحمرفي هذا الجدول مبينة وأي تغييرات بخالف ذلك 
 

  ترآيب األقراص وجرعتها 
  االضطراريلمنع الحمل 

نوع الحبوب 
والهرمون 
 االسم التجاري الترآيبة الموجود بها

عدد الحبوب التي يجب 
 تناولها 

 أول مرة
بعد مرور 

ساعة 12

 أقراص البروجستين فقط

أقراص 
البروجستين 
ة فقط المخصص

لمنع الحمل 
 اإلضطرارية

مجم  1.5
 ليفونورجستريل

An Ting 1.5, Anlitin 1.5, Bao Shi Ting, D-Sigyent 1, Dan Mei, 
Emkit DS, Emkit Plus, Escapel, Escapel-1, Escapelle, 

Escapelle 1.5, Escinor 1.5, Glanique 1, Hui Ting 1.5, i-pill, 
Impreviat 1500, Jin Yu Ting, Jin Xiao, Ka Rui Ding, Ladiades 

1.5, Levonelle 1500, Levonelle-1, Levonelle One Step, 
Levonorgestrel Biogaran 1500, Mergynex Plus, Nogestrol 1, 

Norgestrel Max Unidosis, NorLevo 1.5, Ovulol UD, Plan B 
One Step, PostDay 1, Postinor-1, Postinor 1.5, Postinor 

1500, Postinor 2 SD, Postinor-2 Unidosis, Postinor New, 
Postinor Uno, Pozato Uni, Pregnon 1.5, Prikul 1, Secufem 

Plus, Segurite UD, Silogen 1.5, Tace 1.5, Tibex 1.5, Unlevo 
1500, Unofem, Velor 1.5, Vikela, Xian Ju 

1 0 

مجم  0.75
 ليفونورجستريل

Ai Wu You, Alterna, An Ting 0.75, Anthia, Auxxil, Bao Shi 
Ting (Postinor-2), Ceciora T, Contraplan II, D-Sigyent, Dan 

Mei, Dia-Post, Dia-Post Gold, Diad, Duet, E Pills, EC, ECee2, 
ECP, Escinor 0.75, Emergyn, Emkit, Escapel-2, Estinor, 
Evital, Evitarem, Glanique, Glanix, Gynotrel 2, Hui Ting, 
Imediat, Imediat-N, Impreviat 750, Jin Xiao, L Novafem, 

Ladiades 0.75, Le Ting, Lenor 72, Levogynon, Levonelle, 
Levonelle-2, LNG-Method 5, Longil, Madonna, Me Tablet, 
Minipil 2, Next Choice, Nogestrol, Nogravide, Norgestrel-

Max, NorLevo 0.75, Nortrel 2, Novanor 2, Nuo Shuang, 
Optinor, Ovocease, Ovulol, P2, Pilem, Pill 72, Pillex, Plan B, 

Poslov, PostDay, Postinor, Postinor-2, Postinor Duo, Postpill, 
Pozato, PPMS, Pregnon, Prevemb, Preventol, Prevyol, 

Prikul, Pronta, Rigesoft, Safex, Secufem, Seguidet, Segurité, 
Silogin 0.75, Smart Lady (Pregnon), Tace, Tibex, Velor 72, 

Vermagest, Vika, Yi Ting, Yu Ping, Yu Ting, Zintemore 

2 0 

 Mini, Follistrel, Microlut, Microlut 35, Microluton, Microval, 50* 0 28مجم  0.03أقراص 

                                                       
L إيثينيل إستراديول= ليفونورجستريل    إي إي = إل إن جي 
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نوع الحبوب 
والهرمون 
 االسم التجاري الترآيبة الموجود بها

عدد الحبوب التي يجب 
 تناولها 

 أول مرة
بعد مرور 

ساعة 12

البروجستين 
 فقط

 Mikro-30, Norgeston, Nortrel ليفونورجستريل

مجم  0.0375
 ليفونورجستريل

Neogest, Norgeal 40* 0 

مجم  0.075
 نورجستريل

Minicon, Ovrette 40* 0 

  المخصصة لمنع الحمل اإلضطراريةأقراص االستروجين والبروجستيرون 

أقراص 
االستروجين 
والبروجستيرو
ن المخصصة 

لمنع الحمل 
 اإلضطرارية

مجم  0.05
 إيثينيل

+  إستراديول
مجم  0.25

 ليفونورجستريل

Control NF, Fertilan, Tetragynon 2 2 

أقراص منع 
الحمل المرآبة 

استروجين (
وبروجستيرون

( 

مجم  0.02
 إيثينيل

+  إستراديول
مجم  0.09

 ليفونورجستريل

Lybrel 6 6 

مجم  0.02
 إيثينيل

+  إستراديول
مجم  0.1

 ليفونورجستريل

Alesse, Anulette 20, April, Aviane, Femexin, Leios, Lessina, 
Levlite, Loette, Loette-21, Loette-28, Loette Suave, 

LoSeasonique, Lovette, Lowette, Lutera, Microgynon 20, 
Microgynon Suave, Microlevlen, Microlite, Miranova, Norvetal 

20, Sronyx 

5 5 

مجم  0.15
 نورجستريلليفو

Anna, Anovulatorios Microdosis, Anulette CD, Anulit, 
Charlize, Ciclo 21, Ciclon, Combination 3, Confiance, 

Contraceptive L.D., Eugynon 30ED, Famila-28, Femigoa, 
Femranette mikro, Follimin, Gestrelan, Gynatrol, Innova CD, 
Jolessa, Lady, Levlen, Levlen 21, Levlen 28, Levonorgestrel 
Pill, Levora, Logynon (take ochre pills only), Lorsax, Ludéal 

Gé, Mala-D, Microfemin, Microfemin CD, Microgest, 
Microgest ED, Microgyn, Microgynon, Microgynon-21, 

Microgynon-28, Microgynon-30, Microgynon 30 ED, 
Microgynon CD, Microgynon ED, Microgynon ED 28, 

Microsoft CD, Microvlar, Minidril, Minigynon, Minigynon 30, 
Minivlar, Mithuri, Monofeme, Neomonovar, Neovletta, 

Nociclin, Nordet, Nordette, Nordette 150/30, Nordette-21, 
Nordette-28, Norgylene, Norvetal, Nouvelle Duo, Ologyn-

micro, Ovoplex 3, Ovoplex 30/50, Ovranet, Ovranette, 
Ovranette 30, Perle Ld, Portia, Primafem, Quasense, R-den, 

Reget 21+7, Riget, Rigevidon, Rigevidon 21, Rigevidon 
21+7, Roselle, Seasonale, Seasonique, Seif, Sexcon, Stediril 

30, Suginor 

4 4 

                                                                                                                                                                                                               
 .وإجابته  5، السؤال رقم 54أنظر صفحة  .العديد من األقراص، لكن آمنة 1
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نوع الحبوب 
والهرمون 
 االسم التجاري الترآيبة الموجود بها

عدد الحبوب التي يجب 
 تناولها 

 أول مرة
بعد مرور 

ساعة 12

مجم  0.03
 إيثينيل

+  إستراديول
مجم  0.125

 ليفونورجستريل

Enpresse, Minisiston, Mono Step, Trivora, Trust Pills 4 4 

مجم  0.05
إيثينيل 

+ إستراديول 
مجم  0.25

 ليفونورجستريل

Contraceptive H.D., Control, D-Norginor, Denoval, Denoval-
Wyeth, Duoluton, Duoluton L, Dystrol, Evanor, Evanor-d, 

FMP, Follinette, Neogentrol, Neogynon, Neogynon 21, 
Neogynon 50, Neogynon CD, Neogynona, Neovlar, Noral, 

Nordiol, Nordiol 21, Normamor, Novogyn 21, Ogestrel, 
Ologyn, Ovidon, Ovoplex, Ovran, Stediril-D 

2 2 

مجم  0.03
إيثينيل 

+  إستراديول
مجم  0.3

 نورجستريل 

Anulette, Cryselle, Lo-Femenal, Lo-Gentrol, Low-Ogestrel, 
Lo/Ovral, Lo-Rondal, Minovral, Min-Ovral, Segura 

4 4 

مجم  0.05
إيثينيل 

+  إستراديول
مجم  0.5

 نورجستريل 

Anfertil, Eugynon, Eugynon CD, Femenal, Jeny FMP, Ovral, 
Planovar, Stediril  

2 2 

 خالت اليولبريستال
 

خالت يولبريستال 
مخصصة لمنع الحمل 

 اإلضطرارية

مج  30
خالت 

يولبريستال

ella ,ellaOne 1 0 

   إستراديولإيثينيل = إي إي   ليفونورجستريل= إل إن جي 
ائل الهرمونية لمنع الحمل، االئتالف الدولي المنظمة الدولية لتخطيط األسرة، إدارة الوس" منع الحمل االضطراري"الموقع اإلليكتروني :المصادر

 .لوسائل منع الحمل االضطراري
  

  معايير اللياقة الطبية الستخدام وسائل منع الحمل ):د(ملحق 
 2011و  2008تحديثات 

 ).التغييرات مبينة باللون األحمر(
 

صفحة 
325 

  :2008تغيير 

  .راجع الهامش ب

  :2011تغيير 

 ** :هامش جديد ).ال ترضع(’’ بعد الوالدة‘‘تابعة لـ تمت إضافة حاالت جديدة 
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 .يعتمد التصنيف على عدد وخطورة وتجمع عوامل الخطر لالنصمام الخثري الوريدي** 
وبالنسبة للولب . 1ساعة يصنف برقم  48بالنسبة للولب الرحمي النحاسي، الزرع في أقل من  :استعمال اللولب الرحمي بعد الوالدة ب 

بالنسبة لجميع السيدات  .اتعللسيدات غير المرض 1ويصنف برقم  للسيدات المرضعات 3ساعة يصنف برقم  48يفونورجستريل، الزرع بعد الل
؛ والحمى النفاسية تصنف 1أسابيع يصنف برقم  4؛ وأآثر من 3أسابيع يصنف برقم  4ساعة إلى أقل من  48الزرع من  وآال نوعي اللولب،

 .4برقم 
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(  
 )ال ترضع( بعد الوالدة

 ب ب — 1 1 1 3 3 3 يومًا 21أقل من 

  مع إضافة انصمام خثري وريدي آخر *
       **3/4 **3/4**3/4 عوامل الخطر 

 ب ب — 1 1 1 2 2 2 خالت اليولبريستال
  مع إضافة انصمام خثري وريدي آخر

        **2/3 **2/3**2/3 عوامل الخطر 

 أ 1 1 — 1 1 1 1 1 1 يومًا 42أآثر من 

صفحة 
326 

 †أضف وسيلة الشرح الهامشية  .’’حقن البروجستين فقط‘‘العمود ’’ أو أآثر 2م/آجم 30دليل آتلة الجسم يساوي ‘‘الصف   :2008تغيير 
، في ’’السمنة‘‘وسيلة الشرح تحت  .في الجدول والهامش (†)إلى اإلشارة الخنجرية (**) قم بتغيير عالمة الشرح الهامشية   :2011تغيير 

 .’’حقن البروجستين فقط‘‘في  1العمود رقم 
 
 
 

  
 بالنسبة لديبوميدروآسي) 2(أو أآثر يصنف تحت الفئة  2م/آجم 30عاما، دليل آتلة الجسم يساوي  18من بدء سن الحيض حتى عمر أقل من  †

 . بالنسبة للنوريثيستيرون إينانتات) 1(اسيتات، والفئة  برجستيرون
 

 السمنة
أو  2م/آجم 30دليل آتلة الجسم يساوي 

 ج 1 1 — 1 †1 1 2 2 2 أآثر

صفحة 
327 

  :2008تغييرات 
أو جلطة خطيرة في /جلطة خطيرة في األوردة العميقة‘‘إلى ’’ أو جلطة في الرئة في الوقت الحالي/جلطة في األوردة العميقة‘‘غير اسم الصف من 

 .’’الرئة
أو جلطة في الرئة /جلطة في األوردة العميقة‘‘ أضف صفا جديدًا’’ ي الرئةأو جلطة خطيرة ف/جلطة خطيرة في األوردة العميقة‘‘أسفل الصف 

 .’’وبالعالج بالمواد المضادة لتخثر الدم
 .المعقدة في الهامش/ في صف أمراض صمامات القلب ) ‡(في الهامش إلى العالمة ) †(يجب تغيير وسيلة الشرح 

 
 
 
 
 

أو /في األوردة العميقة خطيرةجلطة 
 د 3 1 * 3 3 3 4 4 4 ئةفي الر خطيرةجلطة 

أو جلطة في /جلطة في األوردة العميقة
الرئة وبالعالج بالمواد المضادة لتخثر 

 .الدم
 س 2 1 * 2 2 2 4 4 4

صفحة 
328  

 :2008تغيير 
 .’’الحاالت العصبية‘‘أعلى صف ’’ ذئبه حمامية مجموعية‘‘أضف حالة جديدة 

 
 
 
 
 
 

  ججج  جج ذئبه حمامية مجموعية 
 غير( موجبة أنتيفوسفوليبد ضاداتم

 س 3 1 1 — 3 33 3 4 4 4 )معروفة

 س 2 2 3 — 2 32 2 2 2 2 قلة خطيرة في الصفيحات
 س 2 1 2 2 2 22 2 2 2 2 عالج آبت المناعة
 ج 2 1 1 2 2 22 2 2 2 2 ال شيء مما سبق



          
ة   2008/2011تحديثات       آتيب عالمي لمقدمي الخدمة : تنظيم األسرة ح ف l3ص 3   

 

صفحة 
328 

  :2008تغيير 

 :َألروَمُة الغاِذَية، على النحو المبين فيما يليقم بتغيير العنوان الفرعي تحت مرض ا
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 مرض اَألروَمُة الغاِذَية، 
β –  ارتداد ُمَوجَِّهُة الُغَدِدالّتناُسِليَّة

 أ 3 3 — 1 1 1 1 1 1 الَمشيماِئيَُّة الَبَشِريَّة

β –  ارتداد ُمَوجَِّهُة الُغَدِدالّتناُسِليَّة
 د 4 4 — 1 1 1 1 1 1 ظالَمشيماِئيَُّة الَبَشِريَّة

صفحة 
328 

  :2008تغيير 

لتكون على النحو ) ††(إلى عالمة هامش جديد ’’ معقد‘‘انقل محتويات القوسان بعد  .’’أمراض صمامات القلب‘‘تحت ’’ معقد‘‘هامش جديد في 
 :التالي

 ارتفاع ضغط الدم الرئوي، االختالل العضلي األذيني، تاريخ مرضي اللتهاب الشغاف الجرثومي تحت الحاد ††

صفحة 
330 

  :2008غيير ت
 ):باللون األحمرالنص التالي (مع ثالثة صفوف آما هو مبين على النحو التالي ’’ تعالج بمضادات الريتروفيروس‘‘استبدل الصف 

 :2011تغيير 
 4أول  ،’’مثبطات زيادة االنزيم البروتيني  -تعالج بمضادات الريتروفيروس‘‘مرض اإليدز، الصف األخير /تحت فيروس نقص المناعة اآلدمي
 .مربعات مع الثالثة تحتاج إلى تظليل

 ج ذج ذ 

/NRTIs 1 1 1 1 1 1 — 2معالجة بـ  
/2 2 ط3

 — 2ط3

 NRTIs 2 2 2 2معالجة بـ  

ديبوم
يدروآ
 سي
برجس
 تيرون
اسيتا
 1ت 

نوريث
يستير
 ون
إينانتا

 2ت 

2 — 2/
/2 2 ط3

 — 2ط3

 معالجة  
 بالريتونافير  
 ينمثبطات زيادة إنزيمات البروت 

3 3 3 3 

ديبوم
يدروآ
 سي
برجس
 تيرون
اسيتا
 1ت 

نوريث
يستير
 ون
إينانتا

2 — 2/
/2 2 ط3

 — 2ط3
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 2ت 

صفحة 
331 

  :2011تغيير 
 .’’داء البول السكري، متصل‘‘احذف الصف 

صفحة 
331 

  :2008تغيير 
 .على النحو التالي ، آما هو مبين’’مزمن‘‘إلضافة صفا جديدا، ’’ التهاب الكبد الفيروسي‘‘راجع قسم 
  :2011تغييرات 

 .2أو  1وليس المربعات التي تحتوي على أرقام ¾ يجب تظليل المربعين  :تحت التهاب الكبدي الفيروسي، خطير أو شديد
 .يجب أن تحذف’’ حتى‘‘و ’’ وسائل‘‘يوجد به مسافة زائدة بين ) س(الهامش 

 
 
 
 
 
 
 

 ج ذ جذج ذ التهابات الكبد الفيروسية

¾ و شديدةخطيرة أ 
 ¾ 232ع 

 د 1 1 2 1 1 21 ع

 أ 1 1 — 1 1 11 1 1111 ناقل 

 أ 1 1 — 1 1 11 1 1111 مزمن 

صفحة 
331  

  :2008تغييرات 
  .’’)متكافئ(تليف بسط‘‘قم بتغيير األرقام في الصف في ’’ التليف الكبدي‘‘تحت 

 .’’)غير متكافئ(تليف شديد‘‘ أضف وسيلة شرح إلى عمود تعقيم السيدات في الصف
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 الكبد تليف

 أ 1 1 — 1 1 1 1 1 1 ) متكافئ(تليف بسيط 
 ةس  3 1 — 3 3 3 4 3 4 ف)غير متكافئ(تليف شديد 

صفحة 
332 

  :2008تغييرات 
 .على النحو التالي’’ أورام الكبد‘‘مباشرة بعد ’’ فرط التنسج العقدي البؤري‘‘أضف صفًا جديدًا 

 .’’أدينوما آبدية‘‘إلى ) أدينوما( ورم حميد بالكبد‘‘غير العنوان التالي 
 أورام الكبد

 أ 2 1 — 2 2 2 2 2 2 فرط التنسج العقدي البؤري
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 ةج 3 1 — 3 3 3 4 3 4 أدينوما آبدية
 ةج 3 1 — 3 3 3 4 3/4 4 )هيباتوما(ورم خبيث بالكبد 

صفحة 
332  

  :2008تغيير 
 .الحالي بالنص التاليالتفاعالت مع األدوية األخرى، قم باستبدال النص 

  :2011تغييرات 
 .م بإزالة عالمة شرح الهامش وتظليل الخلية .’’2‘‘إلى ’’ 3‘‘في عمود الكبسوالت، غير ’’ ...الريفامبيسين ‘‘آخر صف في الجدول، 
 ).هـ(قبل الهامش  §أضف عالمة الهامش 

 )اإليدز/ر فيروس نقص المناعة اآلدميلمزيد حول مضادات الريتروفيرال، أنظ(التفاعالت مع األدوية األخرى 

فينوتوين، (بعض مضادات التشنجات 
آارباميزيبين، الباربيتيورات، 

البريميدون، توبيرامات، 
 )األوآسكاربازيبين

3 ق3 2 ق 3
 ق

ديبوميدروآسي 
برجستيرون 

 1اسيتات 
 نوريثيستيرون

 2إينانتات 

 — 1 1 —ق3

3 الموتروجين § 3§ 3§ 11 1 — 1 1 — 
 الج المضاد للميكروباتالع

 — 1 1 — 1 11 1 1 1  مجموعة واسعة من المضادات الحيوية
 — 1 1 — 1 11 1 1 1 مضادات الفطريات ومضادات الطفيليات

Rifampicin and rifabutin 3l 2 3l 3
l 

DMPA 1 
NET-EN 

2 
2 — 1 1 — 

 .قد تقلل الطرق الهرمونية المرآبة من فاعلية الموتروجين§  
 u ن أجل الهوموغلوبينم…. 

صفحة 
333  

  :2008تغيير 

 .’’ترتيبات خاصة‘‘و’’ توخي الحذر‘‘، أضف حاالت تتعلق بالذئبه تحت ’’حاالت لها عالقة بقطع القنوات المنوية‘‘في 

أو قيلة مائية آبيرة، الخصية السن الصغير، اضطرابات االآتئاب، مرض البول السكري، إصابة سابقة في آيس الصفن، دوالي الخصيتين  :توخي الحذر
 .، ذئبه وعالج آابت للمناعة)معروفة غير( موجبة أنتيفوسفوليبد ذئبه بمضادات، )قد تحتاج إلى إحالة(المعلقة 

   .شديدة ذئبه مع قلة صفيحاتاضطرابات في تجلط الدم، الفتق األربي، ) األمراض التي لها عالقة باإليدز قد تتطلب التأجيل(اإليدز : ترتيبات خاصة

صفحة 
333 

  :2008تغيير 

 .راجع أرقام التصنيفات على النحو التالي

  :2011تغييرات 

 .على النحو التالي) ز(راجع الهامش 

 :2011تغيير 

  .)334الهامش في صفحة ( .”‡‡“إلى  ”**“في عنوان العمود من ’’ الطبيعية الرضاعة بسبب الحيض طريقة انقطاع‘‘قم بتغيير وسيلة الشرح في 

فيروس نقص المناعة  
 اإليدز/اآلدمي
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مخاطر عالية لإلصابة 
بفيروس نقص المناعة 

 اآلدمي
1 4 4 

4 
— 

العدوى بفيروس نقص 
 المناعة اآلدمي

 زج 3 3 3 1

 زج 3 3 3 1 اإليدز
 يجب على السيدات المصابات بفيروس نقص المناعة اآلدمي أو اإليدز أن يتلقين العالج المناسب من مضادات :توخي الحذر ز

أشهر من حياة الطفل، وتقديم غذاء تكميلي مناسب في الستة أشهر،  6الريتروفيروس واإلرضاع بشكل حصري لمدة أول 
 .شهرًا 12في اإلرضاع خالل واالستمرار 

صفحة 
334 

 :2011تغيير 

حاالت إضافية لها عالقة بطريقة ‘‘في عنوان العمود في الهامش ’’ الطبيعية الرضاعة بسبب الحيض طريقة انقطاع‘‘قم بتغيير وسيلة الشرح في 
 .”‡‡“إلى  ”**“انقطاع الحيض بسبب الرضاعة الطبيعية من 

 
 ير اللياقة الطبية مالحظات تصميم جدول معاي

 
فيما يلي  ).غير مظللة 2/3الخاليا التي تحتوي على  :مالحظة( .يجب تظليلها 4أو  ¾أو  3جميع الخاليا في الجدول التي تحتوي على  :خاليا مظللة

 .2008التغييرات إذا آنت تستخدم نسخة 
  .’’الرئة وفي المعالجة بالمواد المضادة لتخثر الدم في جلطة أو/ميقةالع األوردة في الصف في 4ظلل الخاليا التي تحتوي على أرقام  :327صفحة  —
 .’’ذئبه حمامية مجموعية‘‘في أول صفين تحت  3و 4ظلل الخاليا التي تحتوي على أرقام  :328صفحة  —
 .4ظلل الخاليا التي تحتوي على أرقام ’’ ....معالجة بالروتنافير ‘‘تحت  :330صفحة  —
يجب أن تظلل، ولكن ال تظلل  3و  3/4، الخاليا التي تحتوي على ’’خطيرة أو شديدة‘‘، في الصف ’’آبدي فيروسيالتهاب ‘‘تحت  :331صفحة  —

 .1أو  2الخاليا التي بها أرقام 
 .’’معالجة بالريفامبيسين أو الريفابيوتين‘‘في الصف  3ظلل الخاليا التي تحتوي على أرقام  :332صفحة  —
 

فيما يلي التغييرات إذا آنت  .ول يجب أن يكون عرض الخط أآبر بين الحاالت، لكن يكون أقل بين الحاالت الفرعيةفي الجد :عرض الخط بين الحاالت
 .2008تستخدم نسخة 

 .يجب أن يكون أخف من ذلك’’ الموتريجين‘‘الخط الموجود فوق  :332صفحة  —
 .التالية يجب أن يكون أخف، حتى نهاية الجدول ، آل خط من الخطوط الثالثة’’المعالجة بالمضادات الحيوية‘‘تحت  :332صفحة  —
  .يجب أن يكون أخف’’ مزمن‘‘الخط الموجود أعلى ’’ التهاب الكبد الفيروسي‘‘تحت  :332صفحة  —

 
ئي، لرؤية المخطط النها .بإضافة حاالت جديدة، تغير مخطط صفحات الجدول، بما في ذلك فواصل الصفحات والتي تقع فيها الهوامش :فواصل الصفحات

 .2011عليك الرجوع إلى النسخة المطبوعة أو النسخة اإلليكترونية لتحديثات 
  


