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حبة اليوم التايل. منع الحمل الطارئ

ماهي؟ 
تعرف بحبة اليوم التايل ومتنع الحمل بعد جامع غري آمن دون 
استخدام وسائل منع  أو االستخدام الخاطئ لها. يجب تناولها 

بأرسع وقت ممكن. كحد أقىص خالل  7 ساعة ) 3 أيام(. 
تحوي هرمون الربوجسرتون بجرعة عالية. 

متنع الحمل لجامع محدد، وبذلك إذا رغبت مبامرسة الجنس 
الحقا يتوجب استخدام وسيلة أخرى فعالة.

ال تفيد يف حال! 
ال تعترب وسيلة حمل طويلة األمد. تستخدم فقط بالحاالت 

الطارئة. ال تحمي من العدوى باألمراض الجنسية. 

متى وكيف يجب تناولها؟ 
تؤخذ حبة واحدة خالل  7 ساعة ) 3 أيام( التالية للجامع غري 
اآلمن. تعترب فرتة الفعالية القصوى لها هي    ساعة التالية. 

كل    ساعة تأخري تخفض من فعاليتها.

استشريي طبيبك يف حال حدوث إقياء أو إسهال خالل 3 
ساعات التالية لتناولها. 

هل ميكن حدوث الحمل عىل الرغم من تناولها؟ 
تؤمن حامية وفعاليتها جيدة خالل الساعات األوىل ولكنها 
ال توفر أمان مطلق. تعتمد فعاليتها عىل الوقت العابر بعد 

الجامع.

أين ميكن الحصول عليها؟ 
ميكن رشاؤها من الصيدليات دون وصفة طبية، أو تقدم لك يف 

املستوصفات. 

ينصح يف حال االلتباس زيارة الطبيب أو املمرضة لالستعالم 
عن آثارها وعن وسائل منع الحمل لتفادي حاالت مشابهة: 
مثال الواقي حيث يعترب طريقة آمنة ملنع الحمل واألمراض 

الجنسية، لهذا ينصح به.

ماذا يحدث عند تناولها؟ 
يظهر نزيف مشابه للطمث بعد أسبوع من تناولها. ميكن 

للدورات الشهرية التالية    أو 3 دورات  أن تضطرب 
بانتظامها أو شدتها. 

يتوجب ظهور نزف الدورة خالل حد أقىص بعد 3 أسابيع من 
تناولها. بخالف ذلك يلزم إجراء اختبار تأكيد حمل والذي ميكن 

رشاؤه من الصيدلية. 

ماهي اآلثار الجانبية لتناولها؟ 
قد تحرض صداع، أمل معدة، غثيان أو إقياء، أمل دورة ودوخة. 

ماذا يحدث إذا تجاوزت 72  ساعة املسموح بها؟ 
 عىل الرغم من أن فعاليتها تنخفض جدا، هناك بعض الحاالت 
املوصوفة الستخدامها حتى 0   ساعة ) 5 أيام( التالية للجامع 
غري اآلمن، دون مضاعفات.  للتأكد من فعاليتها يجب انتظار 

النزف باليوم    التايل، ويف حال عدم حدوثه يلزم اختبار تأكيد 
حمل.

ماذا يحدث إذا تأكد الحمل؟ 
قومي بزيارة طبيبك أو اختصايص النسائية للحصول عىل 

املعلومات الكاملة  )الربنامج الطبي للعناية بالصحة الجنسية 
والتكاثرية  ASSIR ( أو ميكنك االتصال عىل رقم االستعالمات 

الصحة تجيب 4  ساعة: 444    90 . 
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