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مة: اقرأ أوالً   ُمالحظات ُمّھِ

 یُرجى قراءة ھذه المعلومات بعنایة.

كما نُشجعِك على طرح األسئلة حول المعلومات الواردة. ویُمكنِك أیًضا  
إن رغبِت ُمناقشة المعلومات الموجودة في نشرة معلومات المرضى ھذه 

مع إخصائي الرعایة الصحیَّة الخاص بِك أو أّيٍ من أصدقائِك أو أفراد 
 أسرتِك.

لحاجة ونوصیِك باالحتفاظ بنشرة معلومات المرضى ھذه في حالة ا
لُمراجعتھا ُمستقبًال. یُمكنِك الحصول على المزید من المعلومات من 

 إخصائي الرعایة الصحیَّة الخاص بِك أو خط المعلومات الصحیَّة
8-1-1. 

تحتوي نشرة معلومات المرضى على معلومات تتعلق بإنھاء الحمل 
 الطبّي.
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 األدویة الُمستخدمة إلنھاء الحمل: 
Mifepristone وMisoprostol 

ة من دواء  ة واحدة خضراء اللون من دواء على  Mifegymisoتحتوي كل ُعبوَّ ُعبوَّ
Mifepristone ة واحدة برتقالیَّة اللون من دواء و  .Misoprostolُعبوَّ

 .Misoprostolو Mifepristoneیجب استخدام كال الدواءین إلنھاء الحمل الطبّي: 

ات الھرمونیَّة. ویعمل عن طریق منع آثار ھرمون  Mifepristoneیُعد دواء  أحد الُمثبّطِ
 البروجیسترون، وھو ھرمون ضرورّي الستمرار الحمل.

أحد ُمشتقات البروستاغالندین ویعمل عن طریق إحداث انقباضات في  Misoprostolما یُعد دواء بین
 الرِحم مع استرخاء ُعنق الرِحم مما یُساعد على دفع ُمحتویات الرِحم للخارج.

 معًا إلنھاء الحمل. Misoprostolو Mifepristoneیعمل كلٌّ من  

 إلنھاء الحمل. Misoprostolو Mifepristoneتُوفر ھذه النشرة معلومات حول استخدام 

قبل تناول األدویة، ینبغي علیِك زیارة إخصائي الرعایة الصحیَّة الخاص بِك والذي سیُجري لِك فحًصا 
جسدیًا وقد یُجري كذلك فحًصا بالموجات فوق الصوتیَّة. إذا حدَّد إخصائي الرعایة الصحیَّة الخاص بِك 

 ُمالئًما لك، فمن ثّم تُصبحین ُمؤھلةً لبدء العالج. یوًما وكان اإلنھاء الطبيّ  63أن ُمدة حمِلك لم تتجاوز 
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2  قبل تناول األدویة
 

ب علیِك إبالغ  قد ال یكون إنھاء الحمل الطبّي ُمالئًما لك، لذا یتوجَّ
إخصائي الرعایة الصحیَّة الخاص بِك إذا كان ینطبق علیِك أٌي من 

 األحوال التالیة:
 ُمواصلة حملكِ إذا كنِت حامالً وترغبین في  •

 یوًما 63إذا تحدَّدت ُمدة حملِك وكانت تتجاوز  •

 Mifepristoneیوًما بعد تناول  14إذا تعذَّر علیِك الوصول إلى الرعایة الطبیَّة الطارئة في غضون  •

 إذا كان لدیِك حمل خارج الرِحم سواًء ُمؤكد أو ُمشتبھ بھ (حمل ینمو خارج الرِحم) •

 سواًء ُمؤكد أو ُمشتبھ بھ إذا كان لدیِك اضطراب نزفيّ  •

 إذا كنِت تتعاطین ُمضادات التخثُّر (األدویة التي تمنع أو تُعالج الجلطات الدمویَّة) •

إذا كنِت تُعانین مرًضا شدیًدا یتطلب تعاطي األدویة السترویدیَّة (مثل الربو غیر الُمنضبِط  •
 بالعالج)

بریدنیزولون وكورتیزون، والتي تُثبِّط نشاط الجھاز المناعّي إذا كنِت تتعاطین السترویدات القشریَّة (أدویة مثل  •
 لدیِك)

 إذا كان لدیِك قصور في الغدة الكظریَّة •

 أو ُمشتقات البروستاغالندین Misoprostolو/أو  Mifepristoneإذا كنِت تُعانین حساسیَّة تجاه  •

 اء الحملیجب إزالتھ قبل بدء عملیَّة إنھ -إذا كان لدیِك لولب رِحمّي نحاسّي  •

سیتطلب أن یتخذ طبیبك التدابیر  Mifegymisoإذا كانت فصیلة دّمِك سالبة الریزوس، فإن استخدام 
الالزمة لمنع تحسُّس عامل الریزوس. یُرجى االستفسار من إخصائي الرعایة الصحیَّة الخاص بِك إذا 

 كنِت ال تعرفین فصیلة دّمِك على وجھ الیقین.

 إذا كنِت تُرضعین طفلِك. Mifegymisoال یُوصى بتناول 
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3  كیفیَّة تناول األدویة

 ھذه العملیَّة تنطوي على خطوتین.

 الخطوة األولى

ة الخضراء) عن طریق الفم حسب تعلیمات  Mifepristone) من 1یُؤخذ قرص واحد ( (العُبوَّ
 إخصائي الرعایة الصحیَّة الخاص بِك.

قد تُعاني بعض النساء من نزٍف بین الخطوتین األولى والثانیة من العالج. یُرجى االتصال 
بإخصائي الرعایة الصحیَّة الخاص بِك أو العیادة أو خط المعلومات الصحیَّة الھاتفّي، إذا 

 أّي قلق من أي نوع.شعرِت ب

 الخطوة الثانیة

، یجب علیِك تناول أقراص Mifepristoneساعة من تناول  48إلى  24بعد مرور 
Misoprostol .واألمر متروٌك لِك لتحدید متى تتعاطین األقراص خالل ھذه الفترة الزمنیَّة .

 ویجب علیك التخطیط للعملیَّة بحیث تُالئم جدولِك الیومّي.

ة البرتقالیَّة في نفس الوقت. Misoprostol) أقراص من 4بعة (ستتناولین أر  من العُبوَّ

 30باحتجاز األقراص في فمك، بین الخّد واللثة، لُمدة  Misoprostolیجب تناول أقراص 
 دقیقة بكوب من الماء. 30دقیقة. وأیَّة أجزاء ُمتبقیة یُمكنِك ابتالعھا بعد 

بعد ذلك، یُمكنِك توقُّع حدوث نزف مھبلّي وتشنُّجات وإخراج بعض أنسجة الحمل. ویحدث ھذا 
دقیقة  30یحدث فیھا ذلك خالل  ساعات، ولكن ھناك بعض الحاالت قد 4عادةً في غضون 

ساعات بعد  3. یُوصى بالتزام الراحة لُمدَّة Misoprostolساعة بعد تناول أقراص  48وحتى 
یوًما وقد یكون غزیًرا لُمدَّة  11. یستمر النزف في الُمتوسط لُمدَّة Misoprostolتناول أقراص 

 أیام. 3یومین إلى 
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4  عالمات وأعراض إنھاء الحمل

فیما یلي قائمة باألعراض األكثر شیوًعا التي قد تُعانین منھا 
م فھم ھذه األعراض وأیَّة  كجزء من عملیَّة إنھاء الحمل. ومن الُمّھِ

 مخاطر قد تنشأ عن استخدام ھذا العالج.

 النزف المھبلّي:

، وُمعظم النساء Misoprostolمن تناول أقراص ساعات  4عادةً ما یبدأ حدوث النزف خالل  •
 ساعة. 48یبدأ حدوثھ لدیھن خالل 

قد تتراوح ِشدَّة النزف من طفیف إلى غزیر. وعادةً ما یكون النزف أكثر ِشدَّة من نزف  •
 الحیض الُمعتاد.

 ویُفترض أن یقِّل النزف تدریجیًا بُمجرد إنھاء الحمل. •

أنسجة الحمل قد تم طردھا، لكن من الطبیعي رؤیة جلطة دمویَّة ال یعني النزف المھبلّي أن  •
م جدا، لتأكید إنھاء الحمل. وأنسجة.  لذا فإن تقییم الُمتابعة ُمّھِ

وقبل تناول  Mifepristoneفي بعض األحیان یُمكن أن یحدث النزف بعد تناول  •
Misoprostol. 

یوًما أو أكثر،  30النزف الطفیف لُمدَّة یوًما. وقد یستمر  11یستمر النزف في الُمتوسط لُمدَّة  •
 لكنھ ال یستمر عادةً بعد حدوث الحیض األول بعد العالج.

 االضطراب النزفّي:

(أو أكثر) من الفُوط الصحیَّة السمیكة كل ساعة ولُمدَّة ساعتین  اثنتانإذا تشبَّعت لدیِك فوطتان  •
 ُمتتالیتین، فقد یُشیر ذلك إلى "اضطراب نزفّي".

ضِت الضطراب نزفّي أو انتابِك أيُّ قلٍق من أّي نوع بشأن كمیَّة النزف الذي تُعانین إذا تعرَّ  •
منھ، فعلیِك االتصال بإخصائي الرعایة الصحیَّة الخاص بِك أو العیادة أو خط المعلومات 

 ).1-1-8الصحیَّة الھاتفّي (
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 التشنُّج:

 .Misoprostolساعات من تناول أقراص  4قد یبدأ التشنُّج خالل  •

 وقد تتراوح ِشدَّة التشنُّج من طفیف إلى شدید وعادةً ما یكون أكثر ِشدَّة من تشنُّج الحیض الُمعتاد. •

 24ویُفترض أن یقِّل التشنُّج تدریجیًا بُمجرد طرد بقایا الحمل. وال یستمُر ذلك عادةً لفترة تتجاوز  •
 ساعة.

 تدبیر األلم:

 للُمساعدة في تدبیر األلم لدیِك، احرِصي على:
 التزام الراحة •
ادات ساخنة على البطن أو الظھر •  استخدام كمَّ
 تدلیك أسفل البطن بشكل ُمتكرر •
 تناول أدویة تسكین األلم، وحسب تعلیمات إخصائي الرعایة الصحیَّة الخاص بِك دوًما •

 الُمحتملة:اآلثار الجانبیَّة األخرى 

 الصداع •
 شعور باأللم في الثدي عند اللمس •
 الشعور باإلغماء •
 التعب •
 الطفح الساخن والقشعریرة •

 ما یلي: Misoprostolقد تُسبب أقراص 

 الغثیان •
 القيء •
 اإلسھال •
 الدوخة•

 ساعة. 24ھذه اآلثار الجانبیَّة عادةً ما تكون قصیرة األمد وال تدوم ألكثر من 

ضِت  ألیَّة ُمشكالت أو انتابِك أيُّ قلٍق من أّي نوع بشأن اآلثار الجانبیَّة، فعلیِك االتصال إذا تعرَّ
 ).1-1-8بإخصائي الرعایة الصحیَّة الخاص بِك أو العیادة أو خط المعلومات الصحیَّة الھاتفّي (
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5  اآلثار العكسیَّة الُمحتملة للعالج

ونزف كجزء من عملیَّة إنھاء ُرغم أنھ من الُمتوقع حدوث تشنُّج 
الحمل، إال أنھ نادًرا ما یحدث نزٌف خطیر أو ُمھدد للحیاة أو 

اإلصابة بالعدوى أو االضطرابات األخرى بعد اإلجھاض الدوائّي. 
 لكن استخدام ھذا العالج ال یخلو من المخاطر.

 والبد من توفیر الرعایة الطبیَّة العاجلة في الحاالت التالیة.

علیك االتصال بإخصائي الرعایة الصحیَّة الخاص بِك اللتماس الرعایة الطبیَّة الفوریَّة إذا یجب 
ضِت ألّيٍ مما یلي:  تعرَّ

(أو أكثر) من الفوط الصحیَّة السمیكة كل ساعة ولُمدَّة  اثنتیننزف مھبلّي غزیر (تشبُّع فوطتین  •
 الحجم) ُمتتالیتین أو إذا احتوت على جلطات دمویَّة كبیرة ساعتین

یوًما بعد  11نزف غزیر طویل األمد أو تشنُّج شدید. من الُمتوقع أن یحدث النزف، في الُمتوسط، لُمدَّة  •
وقد یكون غزیًرا في البدایة. ویتعیَّن علیِك العودة إلى العیادة إذا حدث أيُّ  Mifegymisoتعاطي 

 نزٍف بعد مرور تلك الفترة

ن لأللم •  تشنُّج ال یتحسَّن بتناول الدواء الُمسّكِ

ى، قشعریرة أو توعُّك لفترة تتجاوز  •  ساعات أو أكثر 6ُحمَّ

 خروج أیَّة إفرازات مھبلیَّة غیر طبیعیَّة •

 البطن ألم شدید في •

الشعور باإلعیاء (ویتضمن الضعف، الغثیان، القيء، اإلسھال، اضطرابات البطن، التقلُّصات، التعب  •
ى من عدمھ ولفترة تتجاوز  ساعة بعد تناول أقراص  24والقشعریرة) سواًء كان مصحوبًا بُحمَّ

Misoprostol 
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بِك إذا انتابِك أيُّ قلٍق من أّيٍ مما یجب علیِك أیًضا االتصال بإخصائي الرعایة الصحیَّة الخاص 
 یلي:

 الصداع •

 شعور باأللم في الثدي عند اللمس •

 الشعور باإلغماء •

 الطفح الساخن، الطفح الجلدّي أو الحكة •

ومن الوارد أن تحدث آثار جانبیَّة أخرى لدى بعض النساء والتي لم یتم اكتشافھا بعد. ومن الوارد 
جانبیَّة أخرى غیر ُمدرجة في ھذه النشرة لدى بعض النساء. یجب علیِك أیًضا أن تحدث آثار 

 ُمناقشة اآلثار الجانبیَّة الُمحتملة التي قد تتعرضین إلیھا مع إخصائي الرعایة الصحیَّة الخاص بِك.

إذا ظھرت لدیِك أعراٌض ُمزعجة أو آثار جانبیَّة تتفاقم تدریجیًا بما یكفي لمنعك من ُممارسة 
 الیومیَّة، فتحدثي إلى إخصائي الرعایة الصحیَّة الخاص بِك.أنشطتك 

وإذا طرأت لدیِك أعراٌض أو آثار جانبیَّة خطیرة، فیتعیَّن علیِك التماس الُمساعدة الطبیَّة الفوریَّة. اتصلي 
 بإخصائي الرعایة الصحیَّة الخاص بِك أو العیادة أو توجھي إلى أقرب مركز للطوارئ الطبیَّة.

 على ذلك، یُرجى ُمالحظة ما یلي:عالوةً 

% أّال یكون مسار العالج فعَّاالً تماًما، وفي ھذه 5.1% إلى 2.7ھناك فرصة بنسبة تقترب من  •
الحالة سوف تحتاجین إلجراء عملیَّة جراحیَّة الستكمال اإلجھاض. وإذا كان لدیِك حمل ُمستمر 

ھات جنینیَّة ب أو  Mifepristoneسبب استخدام وقررت الحفاظ على الحمل، فقد تحدث تشوُّ
Misoprostol. 

% أن تكون ھناك ضرورة إلجراء عملیَّة 2.5% إلى 0.6وھناك فرصة كذلك بنسبة تقترب من  •
 جراحیَّة لِك لتدبیر النزف الُمستمر أو الغزیر.

 الغزیر).% تقریبًا من أن یتطلب األمر نقل الدّم لِك بسبب النزف (النزف 0.1وھناك خطر بنسبة  •

تُعد إصابات العدوى الخطیرة نادرة الحدوث للغایة في حاالت إنھاء الحمل الطبّي لكنھا إن حدثت  •
تكون ُمھددة للحیاة. یجب علیِك إبالغ إخصائي الرعایة الصحیَّة الخاص بِك إذا شعرِت بأعراض 

ى  من عدمھ عقب ألم البطن المستمر أو الشعور بالتوعك أو الضعف سواًء كان مصحوبًا بُحمَّ
 العالج ودون تأخیر.

و الجنین خارج الرِحم) أحد ُمضاعفات الحمل وال یحدث بسبب إنھاء • ویُعد الحمل خارج الرِحم (نمُّ
 الحمل الطبّي.
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الُمتابعة 6

یجب علیِك االلتزام بأیَّة ترتیبات أو مواعید خاصة بالُمتابعة على النحو 
مة الذي ینصحِك بھ إخصائي  الرعایة الصحیَّة الخاص بِك. والُمتابعة ُمّھِ

جًدا كي یتمكَّن إخصائي الرعایة الصحیَّة الخاص بِك من تأكید انتھاء 
 الحمل واستبعاد الُمضاعفات المحتملة.

فإذا لم یكتمل اإلنھاء، فسیُناقش إخصائي الرعایة الصحیَّة الخاص بِك خیارات العالج الُمتاحة أمامِك، 
 ضمنھا الجراحة.ومن 

یُوصى بعدم السفر بعیًدا عن المنزل خالل الوقت الذي یحدث خاللھ النزف كي تتمكنین من زیارة 
 طبیبك أو العیادة إذا لزم األمر.

 ، یُمكنِك:Mifegymisoإذا أردِت المزید من المعلومات حول دواء 

 التحدث مع إخصائي الرعایة الصحیَّة الخاص بك •

تج كاملةً والتي تم إعدادھا لإلخصائیِّین في الرعایة الصحیَّة وذلك بزیارة موقع البحث عن دراسة المن•
Health Canada  على الویب أو عبر االتصال بمركزCelopharma  230-877-1على الرقم-

4227 

6
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7  أرقام ُمِھّمة

 رقم ھاتف إخصائي الرعایة الصحیَّة الخاص بِك:

 ACTION CANADA FOR SEXUAL HEALTHوالحقوق الجنسیَّة (الُمنظمة الكندیَّة للصحة 
AND RIGHTS( 

www.sexualhealthandrights.ca 
2725-642-888-1اتصلي على الرقم المجاني 

 NATIONAL ABORTION FEDERATIONالخط الساخن لالتحاد الدولّي لإلجھاض (
HOTLINE( 

 www.nafcanada.org 
9100-772-800-1اتصلي على الرقم المجاني 

 مساًء حسب التوقیت الشرقيّ  11:00صباًحا حتى  7:00أیام العمل باألسبوع: 
 مساءً  9:00صباًحا حتى  9:00أیام السبت واألحد 

خطوط االتصال عن بُعد الخاصة بالدعم الصحّي/الدوائّي على مستوى الُمقاطعة/اإلقلیم، 
 لدیِك مخاوف و/أو أسئلةلالتصال إذا طرأت 

 )ALBERTAُمقاطعة ألبیرتا (
 www.myhealth.alberta.caالدعم الصحّي عن بُعد بُمقاطعة ألبرتا: 

1-1-8 رابط الدعم الصحّي على مدار الساعة، اتصلي على الرقم:

 )BRITISH COLUMBIAُمقاطعة كولومبیا البریطانیَّة (
www.healthlinkbc.ca 

1-1-8 خط الرعایة التمریضیَّة والمشورة الصحی�ة في جمیع أنحاء ُمقاطعة كولومبیا البریطانیَّة:
sense-www.optionsforsexualhealth.org/sex  

SEX SENSE (1-800-739-7367)-800-1 في جمیع أنحاء ُمقاطعة كولومبیا البریطانیَّة:

 )MANITOBAمانیتوبا (ُمقاطعة 
 /www.wrha.mb.ca/healthinfo/healthlinksروابط الدعم الصحّي: 

8200-788-204 داخل مدینة وینیبیغ:
9257-315-888-1 الھاتف المجانّي في جمیع أنحاء ُمقاطعة مانیتوبا:

 )NEW BRUNSWICKُمقاطعة نیو برانزویك (
 e.asp-care-www.gnb.ca/0217/teleرابط الرعایة عن بُعد: 

1-1-8 في جمیع أنحاء ُمقاطعة نیو برانزویك:

7
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 )NEWFOUNDLAND & LABRADORُمقاطعة نیوفاوندالند والبرادور (
systems/telehealth-www.nlchi.nl.ca/index.php/ehealth 

1-1-8 خط الرعایة التمریضیَّة الصحیَّة:
2929-709-888-1 الرقم المجانّي:

 )NORTHWEST TERRITORIESاألقالیم الشمالیَّة الغربیَّة (
 www.hss.gov.nt.ca 

 )NOVA SCOTIAُمقاطعة نوفا سكوشیا (
 www.nshealthlink811.caروابط الدعم الصحّي: 

1-1-8 للحصول على المعلومات والخدمات الصحیَّة غیر الطارئة:
1-1-7 ضعاف السمع:

 )ONTARIOُمقاطعة أونتاریو (
 الدعم الصحّي عن بُعد بُمقاطعة أونتاریو:

ontario-telehealth-advice-medical-www.ontario.ca/page/get 
1-866-797-0000

0007-797-866-1 الھاتف النصّي:

 )PEIُمقاطعة جزیرة األمیر إدوارد (
https://www.pei/811-الدعم الصحّي عن بُعد بُمقاطعة جزیرة األمیر إدوارد: 

telehealth 

 )QUEBECُمقاطعة كیبیك (
sante-bref/info-en-sante-http://sante.gouv.qc.ca/systeme-8-خط الدعم الصحّي:  

1/-1
1-1-8 في جمیع أنحاء ُمقاطعة كیبیك:

 )SASKATCHEWANُمقاطعة ساسكاتشوان ( 
services/ -care-health-www.saskatchewan.ca/residents/health/accessing

healthline 
1-1-8 خط الدعم الصحّي:

4444-425-888-1 الھاتف النصّي:

 )YUKONُمقاطعة یوكون (
 www.ykhealthguide.orgالدلیل الصحّي بُمقاطعة یوكون: 

 3673، محلّي  0408-661-800-1 الرقم المجانّي:

 خطوط االتصال عن بُعد الخاصة بالدعم الصحّي/الدوائّي على مستوى الُمقاطعة/اإلقلیم
 )CANADIAN WOMEN’S HEALTH NETWORKشبكة صحة المرأة الكندیَّة (

WWW.CWHN.CA 

CELOPHARMA 
www.celopharma.com 

4227-230-877-1 الرقم المجانّي:

 ُمالحظات:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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أو   4227-230-877-1للحصول على معلومات إضافیَّة، اتصلي بالرقم 

 www.celopharma.comتفضلي بزیارتنا على الرابط 
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