
نسيان الحبوب أحادية الهرموننسيان الحبوب المركبة

إذا كانت ترضع رضاعة طبيعية مطلقة 
الدورة  نزول  أشهر مع عدم   ٦ خالل 

الشهرية 
يتم تناول الحبة فور تذكرها

(ممكن أن تتناول الحبتين فى نفس اليوم)

إذا كانت ترضع رضاعة طبيعية ولكن 
حدث نزول للدورة الشهرية 

يتم تناول الحبة فور تذكرها  
(ممكن أن تتناول الحبتين فى نفس اليوم)

إضافية   حماية  وسيلة  استخدام  مع 
عن  اإلمتناع  أو  الذكرى)  الواقى  (استخدام 

العالقة الزوجية لمدة اليومين التاليين

إذا نسيت حبة أو اثنين  
- تتناول الحبة فور تذكرها وتستمر فى تناول 

الحبوب يوميًا كالمعتاد
( ممكن أن تتناول الحبتين فى نفس اليوم )

( تأخير أكثر من ٣ ساعات )

- فى حالة حدوث قىء أو إسهال شديدين أثناء 
تناول الحبوب المركبة أو األحادية الهرمون 

خالل ساعتين من تناول الحبة،
يجب تناول حبة أخرى من الشريط سريعًا 

كلما أمكن، ثم اإلستمرار فى تناول الحبوب
 كالمعتاد 

• قئ

النسيان فى األسبوع األول و الثانى
بعد اإلنتهاء من شريط الحبوب 
يتم أخذ فترة الراحة لمدة اسبوع 

ثم تبدأ فى الشريط الجديد

 النسيان فى األسبوع الثالث
 يتم اإلنتهاء من شريط الحبوب

والبدء بالشريط الجديد فورًا
دون أخذ فترة راحة بينهما

إذا نسيت ٣ حبات أو أكثر  
- تتناول الحبة فور تذكرها وتستمر فى تناول 

الحبوب يوميًا كالمعتاد
( ممكن أن تتناول  الحبتين فى نفس اليوم)

- تستخدم وسيلة حماية إضافية لمدة ٧ أيام

- إذا حدثت عالقة زوجية فى ال ٥ أيام السابقة
 يتم تناول أقراص منع الحمل فى الحاالت الطارئة



التأخير فى ميعاد أخذ الحقنة قائمة استبعاد حدوث حمل

استخدام الوسائل الهرمونية 

الحقن المركبة (الشهرية)
- يمكن أخذ الحقنة خالل ٧ أيام من الميعاد المحدد دون أخذ

 أى احتياطات إضافية
- تأخير أكثر من ٧ أيام يتم إعطاء الحقنة  بعد استبعاد حدوث

حمل 
مع استخدام وسيلة حماية إضافية لمدة ٧ أيام 

الحقن أحادية الهرمون (كل ٣ شهور)
- يمكن أخذ الحقنة خالل ٤ أسابيع من الميعاد المحدد دون

 أخذ أى احتياطات اضافية

الحقنة بعد استبعاد أكثر من ٤ أسابيع يتم إعطاء  تأخير   -
 حدوث حمل 

مع استخدام وسيلة حماية إضافية لمدة ٧ أيام 
هل بدأت الدورة 

الشهرية خالل ٧ أيام 

الماضية؟

هل 
ترضعين رضاعة 

مطلقة وأنجبِت منذ 
أقل من ٦ أشهر، 
ولم تحدث دورة 
شهرية منذ ذلك 

الحين؟

هل أنجبت خالل 
األربعة أسابيع 

األخيرة؟

هل حدث 
إجهاض خالل ٧ أيام 

الماضية؟

هل 
لم تحدث عالقة 
زوجية منذ الدورة 

الشهرية الماضية، 
الوالدة أو 
اإلجهاض؟

هل 
كنت  

تستخدمين وسيلة 
تنظيم أسرة بشكل 
صحيح ومستمر؟  

١

٣

٢

٤

٥

٦

٩٠/١٤٠ أو أكثر 
- ال يتم استخدام األقراص و الحقن المركبة حتى اذا كانت المنتفعة 

    تستخدم عالجًا للضغط

١٠٠/١٦٠ أو أكثر 
- ال يتم استخدام الوسائل الهرمونية المركبة ( حبوب و حقن ) 

    و الحقن أحادية الهرمون

إذا كانت إجابة المنتفعة (ال) 
لكل األسئلة ال يمكن التأكد بقدر كبير من عدم 
حدوث الحمل ويمكن اعطاءها وسيلة موضعية 

لحين نزول الدورة الشهرية التالية

إذا كانت إجابة المنتفعة (نعم) 
على واحد من األسئلة على األقل وليس لديها 
أي أعراض أو عالمات حمل قدمى لها الوسيلة

نعم

( مع ارتفاع ضغط الدم ) 

وسائل تنظيم األسرة بعد االجهاض :
من  ايام   ٧ خالل  فى  األسرة  تنظيم  وسائل  جميع  استخدام  يمكن 
االجهاض فيما عدا اللولب فى خالل ١٢ يوم  اذا حدث االجهاض فى 
الثلث االول من الحمل وعند ٤ اسابيع اذا حدث االجهاض فى الثلث 

الثانى من الحمل
- ال يتم اعطاءها الحبوب المركبة او الحبوب احادية الهرمون

   ( منتفعة جديدة أو مترددة )

( مع أدوية الدرن أو الصرع )

ال


