پایان دادن داوطلبانه به بارداری در سه ماه اول  -روش دارویی
ضمیمه برنامه  ۳۲آویشن

این راهنما دستورالعمل پایان دادن داوطلبانه به بارداری به روش دارویی برای افرادی اسسست
کسسه دسترسسسی بسسه امکانسسات قسسانونی* ندارنسسد .ایسسن راهنمسسا را بسسه دقسست مطسسالعه کنیسسد و داروهسسا را دور از

دسترس کودکان قرار دهید .این راهنما چهار صفحه دارد .این راهنمسا تنهسا بسه منظسور اطلعا رسسانی
تهیه شده است.

* قوانین پایان دادن داوطلبانه به بارداری در ایران
در ایران  ،پایان دادن به بارداری فقط تا قبل از چهار ماهگی و تحت شرایط خاصی که شامل در خطر بودن
سلمت فرد باردار یا مشکلت جدی در رشد و سلمت جدی میشود )سقط درمانی( قانونی میباشد.

تشخیص سه پزشک متخصص و پزشکی قانونی برای دریافت مجوز ضروری است .با اینکه قانون تنها اجازه
فرد باردار یا مادر را کافی میداند ،در عمل اجازه فرد باردارکننده یا پدر برای عبور از فرآیند پزشکی قانونی
نیاز است.

داروها
)داروها را از منبعی معتبر تهیه کرده و
تاریخ انقضا را چک کنید(.

 ۱قرص  ۲۰۰میلیگرمی میفپریستون )میفه(
 ۸قرص  ۲۰۰میکروگرمی میزوپروستول
)میزو(

میفپریسسسستون ) بسسسه طور مخفسسسف میفه( و
میزوپروستول )به طور مخفف میزو( دو نوعا
دارو برای پایان دادن داوطلبانه به بارداری در
س ه ماه اول هس تند .میف ه به بارداری پایان
میدهسسد و میزو بسسا ایجاد انقباضات رحمی
محتوای رحم را تخلیه میکند .این دو دارو با
نامهای تجاری گوناگون موجود هستند .میفه
و میزو اغلب همراه با هم به فروش میرسند،
ام ا میزو ب ه تنهای ی نی ز میتوان د به بارداری
پایان دهد .قبل از مصرف داروها برای تعیین
طول مدت بارداری و همچنیسسسن تشخیص
بارداری خارج رحمسی لزم اس ت ک ه آزمایش
بارداری و یا سونوگرافی انجام شود.

در موارد زیر نباید داروها را مصرف کنید:

اگر

کسی شما را مجبور به پایان دادن به بارداری کرده است .در

این صورت با شماره  ۱۲۳اورژانس اجتماعی تماس بگیرید.

اگر

از اولین روز دوره خونریزی آخرین چرخه قاعدگی یا پریودتان

پیش از  ۱۲هفته میگذرد .خطر پارگی رحم در اثر مصرف دارو با
زمان افزایش پیدا میکند اما به ندرت اتفاق میافتد.

اگر به میفپریستون ،میزوپروستول و یا پروستاگلندین حساسیت
دارید.

اگر

به یکی از بیماریهای زیر دچار هستید :نارسایی فوق کلیوی

اگر

بارداری شما بارداری خارج رحمی است .پزشک با آزمایش ادرار

اگر

امکان دسترسی به بیمارستان و یا مرکز کمکهای اولیه ظرف

اگر

تنها هستید .در این صورت بایستی از دوست ،آشنا و یا کسی

مزمن ،اختللت هموراژیک یا اختللت خونی ،پورفیری ارثی.
برای سایر افراد ریسک بالیی وجود ندارد.

یا سونوگرافی میتواند بارداری خارج از رحمی را تشخیص دهد.

یک ساعت را ندارید.

که مورد اطمینان شماست بخواهید که در زمان مصرف دارو شما
را همراهی کند.

/این راهنما چهار صفحه دارد .صفحه اول/

*طرز مصرف میفه و میزو*
 ( ۱ابتدا باید یک قرص میفه را قورت دهید .
این دارو اثر پروژسترون که همان هورمون

لزم برای حفظ بارداری است را خنثی می کند

و به بارداری پایان می دهد .

 ( ۲ساعت خوردن قرص را یادداشت کنید و
زنگ ساعت را برای  ۲۴ساعت بعد کوک

کنید .

 ( ۳بیست و چهار ساعت پس از مصرف
میفه ۴ ،قرص  ۲۰۰میکروگرمی میزو را زیر
زبان تان قرار دهید و برای نیم ساعت نگه

دارید تا زمانی که قرص ها زیر زبان تان حل

شوند  .می توانید در این مدت آب دهانتان را

قورت دهید  .بعد از  ۳۰دقیقه می توانید
باقیمانده قرص ها را نیز قورت دهید .

توجه کنید:

اگر آی یو دی دارید ،توصیه میشود که قبل
از مصرف داروها آی یو دی از رحم خارج
شود.

اگر در حال شیردهی هستید ،توصیه میشود
تسسا شیرتان را برای چنسسد سسساعت پس از
مصرف داروها دور بریزید.

م صسسسرف همزمان مسکنهای ضدالتهاب
غیراس تروئیدی ) )(NSAIDمثل ل آیبوپروفن
یا پاراستامول( در هنگام مصرف میزو برای
کنترل درد توصیه میشود.

در طول مصسسرف داروهسسا و تخلیسسه رحم برای
جذب لختههای خون از نوار بهداشتی
استفاده کنید و هرگ ز از تامپون یا فنجان
قاعدگی استفاده نکنید.

در هنگام مصرف داروها از مصرف مشروبات
الکلی یا غذاهای سنگین پرهیز کنید.

 ( ۴ساعت مصرف این قرص های زیرزبانی را
یادداشت کنید و زنگ ساعت را برای  ۴ساعت بعد کوک کنید .

 ( ۵پس از  ۴ساعت ۲ ،قرص دیگر میزو را زیر زبان تان قرار دهید و مانند دفعه قبل
قرص ها را به مدت حداقل  ۳۰دقیقه زیر زبانتان نگه دارید تا زمانی که حل شوند  .بعد از
 ۳۰دقیقه می توانید باقیمانده قرص ها را نیز قورت دهید .

 ( ۶ساعت مصرف این قرص های زیرزبانی را یادداشت کنید و زنگ ساعت را برای  ۳ساعت
بعد کوک کنید .
 ( ۷بعد از  ۳ساعت دو قرص زیرزبانی باقی مانده را را نیز به همین ترتیب مصرف کنید .
حتی اگر بعد از مصرف دوز اول خونریزی آغاز شده باشد ،مصرف این دو قرص آخر برای
اطمینان از دفع کامل محتویات رحم اهمیت زیادی دارد .

اگر به میفه دسترسی ندارید ،قرص های میزو را طبق دستور صفحه بعد به تنهایی مصرف
کنید .شما به  ۱۲قرص  ۲۰۰میکروگرمی میزوپرستول نیاز خواهید داشت .این روش در
بیش از  ۸۰درصد موارد موفقیت آمیز بوده است.

/این راهنما چهار صفحه دارد .صفحه دوم/

*طرز مصرف میزو به تنهایی*
 ۴ ( ۱قرص  ۲۰۰میکروگرمی میزو را زیر زبان تان قرار دهید و برای نیم ساعت نگه دارید تا
زمانی که قرص ها زیر زبان تان حل شوند  .می توانید آب دهانتان را قورت دهید  .بعد از ۳۰
دقیقه می توانید باقیمانده قرص ها را نیز قورت دهید .
 ( ۲ساعت مصرف این قرص های زیرزبانی را یادداشت کنید و زنگ ساعت را برای  ۳ساعت
بعد کوک کنید .
 ( ۳پس از  ۳ساعت ۴ ،قرص  ۲۰۰میکروگرمی را زبان تان قرار دهید و برای نیم ساعت نگه
دارید و باقی را قورت دهید .
 ( ۴ساعت مصرف این قرص های زیرزبانی را یادداشت کنید و زنگ ساعت را برای  ۳ساعت
بعد کوک کنید .
 ( ۵پس از  ۳ساعت دیگر ۴ ،قرص ۲۰۰
میکروگرمی را زبان تان قرار دهید و برای
نیم ساعت نگه دارید و باقی را قورت
دهید  .حتی اگر بعد از مصرف مقدار اول
خونریزی آغاز شده باشد ،ادامه مصرف
قرص ها در مرحله سوم و پنجم برای
اطمینان از دفع کامل محتویات رحم

عوارض معمول و احتمالی مصرف داروها

ممکن است دچار درد شدید و خونریزی شدیدتر از
پریود ،حالسست تهوعا ،اسسستفراغ و اسهال شوید .برای
کنترل درد ازآیبوپروف ن یا پاراستامول استفاده کنید.
خونریزی معمول شدید و همراه با دفع لختههای خون
است .به محض آن که محتویات رحم به طور کامل
تخلیه شود ،درد و خونریزی کاهش خواهد یافت.

اهمیت زیادی دارد .

پس از مصرف داروها
خسسونریزی تسسا  ۲هفتسسه ادامسسه پیسسدا خواهسسد کسسرد ولسسی امکسسان کوتسساهتر و یسسا طسسولنیتری شسسدن

خونریزی نیز وجود دارد .عادتماهیانه بعد از  ۴تا  ۶هفته دوباره آغاز خواهد شسد .خسونریزی و درد

همیشسسه نشسسانه مسوفقیتآمیز بسودن و یسا کامسسل بسودن فرآینسد پایسان دادن بسسه بسسارداری نیسسست .تنهسسا راه

اطمینسسان از پایسسان بسسارداری انجسسام سسسونوگرافی پسسس از  ۱۰روز و یسسا آزمسسایش بسسارداری پسسس از  ۳هفتسسه
است .پس از مصرف داروها ،بین  ۱تا  ۳هفته طول خواهد کشید تا رحم به آرامی خود را تخلیه
/این راهنما چهار صفحه دارد .صفحه سوم/

کند به همین دلیل ممکن است که بیسسن  ۱تسسا  ۳هفتسسه خسسونریزی ملیسسم یسسا لکهبینسی داشسسته باشسسید .در
صسسورتی کسسه عارضسسهای ماننسسد خسسونریزی شسسدید ،درد ،تسسب و یسسا ترشسسحات غیسسر معمسسول واژنسسی نداریسسد،
هیچگونه نیازی به مداخله جراحی )مانند ساکشن یا کورتاژ( نخواهد بود.
 ۳هفته بعد از مصرف داروها میتوانید آزمایش بارداری انجام دهید .گاهی اوقسات آزمسایش بسارداری
هنوز پس از  ۳هفته به دلیل حضور هورمونهای بسسارداری در خسسون مثبسست میشسسود .اگسسر سسسونوگرافی
نشان دهد که دیگسر بساردار نیسستید ،میتوانیسد آزمسایش بسارداری را یسک هفتسه بعسد و یسا بعسد از اولیسن
عادتماهیانهتان دوباره تکرار کنید.

اگر گمان می کنید که یکی از این عوارض ) خونریزی شدید ،درد ،تب و یا ترشحات غیر
معمول واژن و یا هر عارضه جدی دیگر ( را در خود مشاهده می کنید ،با یک دکتر تماس
بگیرید و یا به بیمارستان مراجعه کنید .

در صورت بروز هرگونه مشکلی همیشه میتوانید بسسه بیمارسسستان و یسسا پزشسسک مراجعسسه کنیسسد و بگوییسسد
که سقطجنین خودبهخودی )طبیعی( داشتهاید .و در صورت داشسستن سسسقطجنین خودبخسسود پزشسسکان
شما را درمان خواهند کرد.
بسسسسسرای دریسسسسسافت مشسسسسساوره اینترنسسسسستی بسسسسسه زبسسسسسان فارسسسسسسی میتوانیسسسسسد ایسسسسسن فسسسسسرم امسسسسسن را پسسسسسر کنیسسسسسد:
https://www.womenonweb.org/fa/i-need-an-abortion
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