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نظرة عامة

ماذا؟
تقدم هذه الوثيقة إرشادات قائمة عىل الأدلة حول الإجهاض باستخدام 

وبروستول لوحده للحد من زيارات العيادة والختبارات المطلوبة ولضمان  ف الم�ي

استمرارية الرعاية. يمكن أن تساعد هذه الوثيقة مقدمي الخدمات عىل إجراء 

ف الوصول الآمن إىل  ي الممارسة الرسيرية لتمك�ي
تعديلت قائمة عىل الأدلة �ف

ورية للمرافق الطبية  رعاية عالية الجودة مع الحد من الزيارات غ�ي ال�ف

وربما تقليل التكاليف عىل النظام الصحي وعىل الأشخاص الذين يسعون إىل 

رشادات وفًقا لمنظمة الصحة العالمية والتحاد الدوىلي  الإجهاض. تم تطوير الإ

للأمراض النسائية و التوليد.

رشادات بالتوازي مع نداءات منظمة الصحة العالمية والتحاد  تم تطوير الإ

الدوىلي لأطباء النساء والولدة للحفاظ عىل خدمات صحة إنجابية أساسية خلل 

ة طوارئ الكوفيد-1,2,19 ويقدم اختيارات لتسهيل الرعاية بعد مرور الأزمة. ف�ت

 

لماذا؟
ي خدمات 

تظهر التوقعات المبنية عىل البيانات الحالية أن الضطرابات �ف

نجابية المتعلقة بأزمة الكوفيد-19 ستقلل بشكل ملحوظ  الصحة الجنسية والإ

من الوصول إىل خدمات منع الحمل والإجهاض الآمن، مما يؤدي إىل زيادة 

حالت الحمل غ�ي المرغوب فيه و الإجهاض غ�ي الآمن ومضاعفات الولدة 

ي الولدة.3 
ووفيات الأمهات والأطفال حدي�ث

لمن؟
رشادات موجهة لمقدمي الخدمة الذين يمكنهم تقديم أقراص  هذه الإ

يستون- وبروستول بهدف الجهاض، وهو بديل آمن وفعال لنظام الميف�ب ف الم�ي

يستون. وبروستول، عندما ل يتوفر الميفي�ب ف م�ي

وبريستول متوفر لك، يوجد بروتوكولت و  ف يستون والم�ي إن كان كل من الميفي�ب
إرشادات لتقديمهما معاً عن بُعد.4,5

اذا انت شخص يريد القيام بالإجهاض عن طريق تناول الأقراص، المزيد من 

ي أماكن أخرى.6 
المعلومات متوفرة �ف

اخلء المسؤولية
تهدف هذه الوثيقة إىل نقل إرشادات قائمة عىل الأدلة، ولكن قد ل تكون بعض 

ها.  ي بعض الأحيان حسب اختلف السياقات القانونية وغ�ي
التوصيات مجدية �ف

ام خلل تجربة  نؤمن أن من حق كل شخص الإحساس بالمساندة والح�ت

الإجهاض. خلل هذه الوثيقة سنستخدم كلمة الشخص أو الفرد أو المريض 

دراكنا أن العابرين جنسياً  شارة إىل الشخص الذي يمر بتجربة الإجهاض لإ للإ

ف والأشخاص مزدوجي الجندر قد يمرون بتجارب حمل وبالتاىلي  ف الجنس�ي وما ب�ي

يحتاجون إىل رعاية الإجهاض. 

https://doi.org/10.1016/j.contraception.2020.04.005
https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/guidelines/coronavirus-abortion/
https://consult.womenhelp.org/en/page/378/in-collection/377/medical-abortion
https://consult.womenhelp.org/en/page/378/in-collection/377/medical-abortion
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اختيار المريض

تأكيد الحمل ومّدته

يعت�ب اختبار البول والتعرّف عىل العلمات والأعراض كافيا لتأكيد الحمل 

ي آخر دورة شهرية مما يسهل عىل 
ويمكن للشخص أن يحدد تقريباً أول يوم �ف

مقدمي الخدمة تحديد مدة الحمل.

 

ي عرسث أسبوع 
مدة الحمل أقل من اث�ف

ي آخر دورة شهرية 
منذ أول يوم �ف

ي تقديرهم لمّدة الحمل استناًدا إىل أول يوم من 
من المرجح أن يبالغ الناس �ف

آخر دورة شهرية، مّما يستبعدهم من رعاية هم مؤهلون لها عىل الرغم من 
حاجتهم لها بالفعل.7,8

قلة من الناس قد يكون لديهم حالت حمل متقدمة أك�ث مما يقدرون. 

ي جلسة أولية للحصول عىل 
قد يكون هذا مصدر قلق ويجب مناقشته �ف

المعلومات.

معالجة القلق الئولي بشأن الحمل 
خارج الرحم

ي والأعراض المصاحبة للعوامل المحذرة من الحمل  اسأل عن التاريخ الط�ب

خارج الرحم بما فيها:

• ي	
سبوع الما�ف يف المهبىلي أو نزول نقاط من الدماء خلل الإ ف ال�ف

• ي	
سبوع الما�ف ي جانب واحد من الحوض خلل الإ

آلم �ف

• ي السابق	
حدوث حمل خارج الرحم �ف

• ي الأنابيب	
ي الأنابيب أو جراحة �ف

ربط سابق �ف

• ي مكانه عند حدوث الحمل )أو الآن(	
وجود لولب �ف

 

ي انهائه ولكن 
وبروستول الحمل خارج الرحم أو يتسبب �ف ف لن يعالج الم�ي

الأعراض الجانبية للعلج قد تخفي أعراض الحمل خارج الرحم.

 اعتبارات إضافية
قد يتم استخدام أدوات أخرى للتقييم بشكل دوري ولكن ليست مطلوبة. 

اختبار رسيري وموجات فوق صوتية 
)الصونار(

قرار الجدارة أو تقدير مدة الحمل قبل تحديد  ل يستلزم فحصاً الشخصي لإ

النظام المناسب للعلج وإعطاء النصح. عىل الرغم من استخدام التجارب 

الرسيرية و/أو الموجات فوق الصوتية )الصونار( أحياناً إل أن إرشادات منظمة 

طها. الصحة العالمية9 ل تش�ت

الختبارات المعملية
ليس مطلوبا المزيد من الختبارات المعملية )فحص دم( كمعامل Rh أو 

ي الزمن أصبح طلب تلك الختبارات أقل.  
ف ومع مصف الهيموجلوب�ي

التحاد القومي للإجهاض10 بالوليات المتحدة والكلية الملكية لطب النساء 

والولدة بالمملكة المتحدة5 يوصون بعدم إجراء اختبار Rh وإعطاء جرعة من 

ف يوم منذ آخر دورة  ف المضاد D لو كان قد مر أقل من سبع�ي ميونوجلوبيول�ي الإ

ي أو لو كان الشخص ل يرغب  شهرية أو إذا كان من المعروف أن الRh إيجا�ب

ي يرفضون العلج  ي المزيد من الأطفال أو إذا كان المر�ف أصحاب الRh سل�ب
�ف

لن الحساسية من الRh بعد الجهاض المبكر نادرة جداً.10,11

ي 
ف يوماً يجب الحذر �ف لو كانت آخر دورة شهرية حدثت منذ أك�ث من سبع�ي

التحدث مع المريض عن الحساسية ضد عامل الRh لتحديد حجم الخطر من 

وس الكوفيد-19 مقابل الفائدة من زيارة العيادة لختبار  التعرض المحتمل لف�ي

.Rhحساسية عامل ال

ttps://consult.womenhelp.org/en/page/376/how-late-in-pregnancy-can-medical-abortion-be-used
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تحض�ي الشخص 

للإجهاض 
 توف�ي المعلومات 

حول العملية
يمكن تقديم معلومات ما قبل الإجهاض ومنع الحمل والحصول عىل الموافقة 

المبنية عىل المعرفة عن بعد ويمكن توثيق الأسس القانونية للإجهاض، عند 

ف المحلية. الحاجة، عن بُعد أيضا إذا سمحت بذلك القوان�ي

تأكد من أن الشخص لديه فهم كامل للمواضيع التالية وأجب عىل أي أسئلة 

قد تكون لديه.

• م�ت وكيف يتم تناول الحبوب	

• وبروستول إذا لن يتم إعطاؤه من قبل مقّدمي 	 ف كيفية الوصول إىل الم�ي

الخدمات

• ما يمكن توقعه، بداية الأعراض ومدتها، الآثار الجانبية وكيفية 	

إدارتها، إمكانية فشل الطريقة

• ي حالة وجود أسئلة أو مخاوف	
أين تتصل �ف

• ي حالة 	
م�ت تطلب الرعاية الطبية وأين يجب أن يذهب الشخص �ف

ي 
ي ضوء السياق القانو�ف

ي ذلك ما يجب أن يقوله �ف
الطوارئ، بما �ف

فف، فيحق  . عىل سبيل المثال، إذا قالت المرأة إنها حامل وت�ف المحىلي

لها الحصول عىل الرعاية، ح�ت لو كان الإجهاض مقيًدا قانونًا.

• خطة المتابعة	

ماذا تتوقع

 نزيف 
وبروستول الأوىل، ولكن من المرجح  ف يف بعد تناول جرعة الم�ي ف يمكن أن يبدأ ال�ف

ة الحيض الغزيرة  يف عادة ف�ت ف أن يبدأ بعد الجرعة الثانية أو الثالثة. يشبه ال�ف

ويتضمن بعض تجّلطات للدم، لكنه قد يكون أثقل أو أخف.

 آثار جانبية 
سهال والحمى والقشعريرة من الآثار  تشنجات البطن والغثيان والقيء والإ

وبروستول. نظًرا لأن هذا النظام يتطلب جرعات  ف الجانبية الشائعة للم�ي

ة طويلة. ي الأشخاص من عدم الراحة لف�ت
متعددة، فمن المحتمل أن يعا�ف

 مدة الآثار الجانبية
يف والتشنجات والآثار الجانبية الأخرى عابرة ولكنها قد تستمر عدة  ف  يكون ال�ف

يف  ف ساعات ويجب أن تقل بشكل ملحوظ بعد اجتياز الحمل ؛ سيستمر ال�ف

ة الحيض  ي المتوسط   ولكن قد يمتد ح�ت ف�ت
الخفيف أو التبقع لمدة 12 يوًما �ف

التالية.

 إدارة الآثار الجانبية 
وبروستول  ف يجب مناقشة إدارة الآثار الجانبية قبل أن يستخدم الشخص الم�ي

لمساعدته عىل الستعداد مسبًقا.

ف 600-400 مجم كل 6 ساعات أو أي مسكن  الألم: تناول إيبوبروف�ي

ي 
ات مؤلمة حسب الحاجة. يأخذ إما بشكل وقا�أ للآلم مو� به لف�ت

وبروستول الأوىل أو عندما يبدأ الألم، ولكن قبل أن  ف مع جرعة الم�ي

يشتد. طرق إضافية مثل وسادة ساخنة/ كمادات ساخنة والأضواء 

خاء. الخافتة والموسيقى يمكن أن تكون تقنيات مفيدة للس�ت

الغثيان: تناول مضادات القيء.

ات عندما يتخلص الجسم من  الحمى والقشعريرة: تهدأ هذه التأث�ي

وبروستول، وبالتاىلي ل تكون خافضات الحرارة مفيدة بشكل  ف الم�ي

خاص. قد توفر الكمادات الباردة بعض الراحة.

فعالية
هذه الطريقة ليست فعالة بنسبة %100 ويمكن أن يستمر الحمل عند 7 من 

ي استمرار الحمل، فقد تحتاج إىل 
كل 100 شخص.12,13  إذا اشتبهت المرأة �ف

رعاية إضافية وشفط.

تيبات اللوجستية ال�ت
تيبات اللوجستية الممكنة، مثل إجازة من العمل أو  ناقش مع الشخص ال�ت

المدرسة أو ترتيب رعاية الأطفال، بعد أخذ الدواء.

قد يحتاج الشخص إىل صديق أو قريب معه أثناء عملية الإجهاض، سواء 

ي مفيًدا لكث�ي من 
شخصًيا أو ع�ب الهاتف. يمكن أن يكون هذا الدعم الإضا�ف

يك أو  ي بعض الحيان قد يؤدي إبلغ الرسث
وريًا. �ف الأشخاص ولكنه ليس �ف

أحد أفراد الأرسة إىل العنف أو العزل أو الحرمان من الرعاية.

ما بعد الإجهاض منع الحمل
ي بمجرد أن يشعر 

يمكن لأي شخص ممارسة الجنس بعد الإجهاض الدوا�أ

ي أقرب وقت بعد ثمانية أيام من 
بالستعداد، ويمكن أن تعود الخصوبة �ف

وبروستول. ف تناول الم�ي

يجب أن يُسأل الناس عما إذا كانوا يريدون التحدث عن خيارات وسائل منع 

الحمل المتاحة لهم، وإذا كان الأمر كذلك، عن كيفية الوصول إىل الوسائل 

ي نفس 
المتاحة. يمكن البدء بمعظم وسائل منع الحمل )باستثناء اللولب( �ف

وبروستول الأوىل.9 ف يوم جرعة الم�ي
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ي
النظام الدوا�ئ

وبروستول تحت  ف تنصح منظمة الصحة العالمية9 بتناول ثلث جرعات من الم�ي

اللسان أو عن طريق الفم كل ثلث ساعات وتكون كل جرعة 800 ميكروجرام 

)أربعة أقراص جرعة 200 ميكروجرام(. 

جرعة 3 
 ببعد الجرعة الثانية

 بثلثة ساعات

جرعة 2 
بعد الأوىل بثلث 

ساعات

 جرعة 1

أربعة أقراص جرعة 
200 ميكروجرام

أربعة أقراص جرعة 
200 ميكروجرام

أربعة أقراص جرعة 
200 ميكروجرام

ي تجويف كل خد( 
ف �ف ي تجويف الخد )قرص�ي

توضع الأقراص تحت اللسان أو �ف

ف دقيقة ح�ت يذوبا ثم يتم بلع أي بقايا. ين وثلث�ي ف عرسث لمدة ما ب�ي

 

 

يتم تناول الجرعات الثلثة بنفس الطريقة.

يف قد بدأ أو الحمل تم طرده. ف يجب تناول الثلث جرعات ح�ت لو كان ال�ف

 

ي تجويف الفم أو 
وبروستول �ف ف ء أثناء إمساك المريض بأقراص الم�ي ي

لو حدث �ت

تحت اللسان يجب تناول الجرعة التالية فوراً. 

ي تقديم 
وبروستول فكر �ف ف يف بعد تناول الثلث جرعات من الم�ي ف لو لم يبدأ ال�ف

وبريستول إضافية أو طرق الإجهاض الأخرى.  ف جرة م�ي

ي تجويف كل خد
تحت اللسان قرصان �ف
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علمات وأعراض 
المضاعفات المحتملة

يجب عىل الشخص طلب الرعاية إذا 

يف  ف يف أو ال�ف ف غياب ال�ف

الخفيف قد يش�ي إىل فشل 

الوسيلة. 
<

يف بعد ثلث  ف لم يبدأ ال�ف

ساعات من تناول ثالث جرعة 

وبروستول.  ف للم�ي

يف المستمر والشديد  ف ال�ف

قد يش�ي إىل احتجاز أنسجة 

الحمل.
<

يف يملأ أك�ث من )2(  ف ال�ف

فوطة صحية فائقة الحجم 

. ف ف متتابعت�ي كل ساعة لساعت�ي

ي 
الألم الشديد والمستمر �ف

الأمعاء قد يش�ي إىل انسجة 

محتجزة 

ي جانب واحد قد 
الألم الشديد �ف

يش�ي إىل حمل خارج الرحم. 

<
الألم الشديد ل يتحسن مع 

مضادات الآلم أو مع الراحة 

والكمادات الساخنة. 

قد تش�ي تلك الأعراض إىل 

اللتهاب.  <
حمى تستمر أك�ث من أربع 

ين ساعة بعد آخر جرعة  وعرسث

وبروستول أو إفراز مهبىلي  ف م�ي

ذو رائحة كريهة.

 قد تش�ي تلك الأعراض لحاجة 

الشخص للفحص لحتمال 

وجود مشاكل أخرى. 
<

غثيان أو إسهال أو ضعف 

جسدي يستمر لأك�ث من أربع 

ين ساعة بعد آخر جرعة  وعرسث

وبريستول أو  ف من عقار الم�ي

ء يستمر لأك�ث من  ي
دوار أو �ت

 . ف ساعت�ي
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المتابعة

الئسبوعان الئولن 
خطط للتصال لإجراء المتابعة عن طريق الهاتف أو الرسائل النصية خلل 

وبريستول. لو لم يتس�ف  ف ف من تناول جرعات عقار الم�ي ف الأول�ي الأسبوع�ي

ي اجراء الإجهاض.
التصال، من الممكن الستمرار �ف

يف والأعراض الجانبية  ف تصال يجب أن يسأل مقدم الخدمة عن ال�ف خلل الإ

وطرد الحمل والأعراض الحالية بما فيها أعراض الحمل.  

يف  ف لو كان هناك أي قلق بشأن استمرار الحمل أو الحمل خارج الرحم* أو ال�ف

الشديد أو الأنسجة المحتجزة يجب مناقشة سبل التعامل.  

ي نتيجة سلبية لختبار الحمل بعد الجهاض.  
*يجب أن يبقى الحمل خارج الرحم احتمال احتمال ح�ت تأ�ت

خلل أربعة أسابيع
وبروستول يمكن للشخص استخدام  ف بعد أربعة أسابيع من تناول عقار الم�ي

ي تباع دون توصية طبيب لتقييم ما إذا كان الإجهاض 
اختبارات الحمل ال�ت

ناجح. قد تكون النتيجة إيجابية ح�ت لو كان الإجهاض ناجح لحتمال وجود 

ة. هرمون الحمل hCG لف�ت

ان إىل استمرار الحمل يجب  ي يش�ي يجا�ب لو كانت الأعراض و/أو اختبار الحمل الإ

التخطيط لزيارة شخصية لتقييم أك�ث دقة ومناقشة سبل الرعاية الإضافية 

المتاحة. 

نماذج من الئسئلة
وبروستول. ف يمكن طرح هذه الأسئلة أي وقت بعد تناول الشخص عقار الم�ي

• كيف تشعر/تشعرين؟ 	

• يف بعد تناول الجرعات؟ هل رأيت دماء 	 ف هل يمكنك وصف ال�ف

يف؟   ف فف/ين؟ ما شدة ال�ف متجلطة وأنسجة؟ هل مازلت ت�ف

• هل يمكنك تحديد م�ت تم طرد الحمل؟ 	

• هل تعتقد/ين انك مازلت حامل؟	
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