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 دليلك المرفق لإلجهاض الدوائي
 

 مليغرام  200)ميفيبريستون(،  ®MIFEPREXأقراص  
 حبوب خيار اإلجهاض المبكر األصلية. 

 
 أول نظام دوائي معتمد من إدارة األغذية واألدوية األمريكية لإلجهاض المبكر 

 
، يجب عليك قراءة دليل الدواء هذا، وعليك أنت وموفر رعايتك  Mifeprexتحدثي مع موفر رعايتك الصحية. قبل تناولك 

 وأضراره.  Mifeprexالصحية مناقشة فوائد 
 

 مناسب لي؟  MIFEPREXهل 
 

خدامه في حاالت أسابيع( من بداية الحمل، وال يمكن است 10يوًما ) 70القدرة على اإلجهاض حتى  MIFEPREXيتيح لك 

غير فعال إلنهاء تلك الحمل. وإذا كنت  MIFEPREXالحمل خارج الرحم المؤكد أو المشتبه به )الحمل خارج الرحم( ألن 

. استشيري موفر رعايتك الصحية  MIFEPREX((، فيجب إزالته قبل تناول IUDتستخدمين لولبًا )نظام أو جهاز داخل الرحم )

يار المناسب لك. واحرصي على إخبار موفر رعايتك إذا ما كنت تتناولين أدوية أخرى.  هو الخ MIFEPREXعما إذا كان 

 لك، يُرجى مراجعة الدليل الدوائي المرفق.  MIFEPREXلالطالع على القائمة الكاملة ألسباب عدم مناسبة 
 

 المشورة والدعم 
ض الجراحي، مع توفير الدعم والمشورة  لإلجهاض الدوائي خياًرا أكثر خصوصية من اإلجها  MIFEPREXيوفر لك اختيار 

بسهولة طوال العملية. أنت لست بمفردك، ومن الطبيعي طلب مساعدة إضافية في أثناء اإلجهاض الدوائي وبعده. إذا كانت 
لديك أسئلة أو إذا كنت تريدين الحصول على مزيد من مصادر المعلومات، يمكنك التحدث مع موفر رعايتك الصحية؛ فهو  

 رشادك في أثناء العملية ويساعدك في تحديد أي خيارات دعم هي األنسب لحالتك.يستطيع إ
 

 : MIFEPREXالتخطيط إلجراء إجهاضك الدوائي باستخدام 
سيطلب منك موفر رعايتك الصحية قراءة موافقة المريض والتوقيع عليها، وسيزودك بدليل الدواء واإلرشادات ومعلومات 

وسيُناقشك حول المكان األنسب لك لتناول أقراص   MIFEPREXاالتصال. وسيُرشدك موفر رعايتك حول كيفية تناول 

ة أقراص ميزوبروستول؛ وربما يكتب لك موفر رعايتك  وأربع MIFEPREXميزوبروستول. ستحصلين على قرص واحد من 

 وصفة طبية كي تحصلي عليهم من الصيدلية. 
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 اليوم األول
 عن طريق الفم  MIFEPREXتناولي قرًصا واحًدا من 

 
 : ________________________ MIFEPREXدّوني تاريخ ووقت تناولك قرص 

 
 

 اليومين الثاني والثالث 
 MIFEPREXساعة بعد تناول  48إلى   24من 

 
دقيقة ثم ابتلعي ما تبقى منهم مع الماء أو أي سائل  30أقراص( بجانب كل خد لمدة  4ضعي قرصين ميزوبروستول )إجمالي 

 آخر. 
 

 ساعة، ستشعرين بتقلصات ونزيف يتبعهما نزول دم قد يستمر لعدة أيام. 24خالل ساعتين إلى 
 

 دقيقة 30مدة أبقيهم بجانب خديّك ل
 

 دّوني تاريخ ووقت تناولك أقراص ميزوبروستول: _____________________ 
 
 

 من اليوم السابع حتى الرابع عشر
شديد   MIFEPREXمن المهم جداً أن تتابعي مع موفر رعايتك الصحية للتأكد من أنك بصحة جيدة ولم تعودي حامالً. إن 

امرأة ستحتاج إلى إجراء جراحي للمتابعة إلكمال عملية إنهاء   100من كل  7إلى    2الفعالية في إنهاء الحمل المبكر، حوالي 

 الحمل أو لوقف النزيف. 
 

 دّوني جدول مواعيد متابعتك مع موفر رعايتك الصحية: ________________ 
 

------ 
 

موفر رعايتك الصحية حول ذلك.  يمكنك الحمل مجدًدا مباشرة بعد إنهاء حملك. وإذا كنت ال تريدين الحمل مجدًدا، تحدثي مع 
 فيمكنه مناقشة الخيارات المتاحة لك ومساعدتك على اختيار الوسيلة األفضل لمنع الحمل لك. 

 
------ 
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 انظر أدناه لمعرفة األعراض التي تتطلب عناية طبية فورية.

 
 اآلتية:    األعراضاحرصي على االتصال بموفر رعايتك الصحية على الفور إذا عانيت أي من 

 
نزيف حاد: يكفي لملء فوطتين صحيتين سميكتين كبيرتي المقاس كل ساعة لمدة ساعتين متتاليتين أو إذا كنت تشعرين بالقلق 

 من النزيف الحاد. 
 

 ما هي كمية نزيفك؟
 

ى المنديل فقط عند المسح أو ظهور بقعة حجمها أصغر من بوصة واحدة على فوطة  كمية ضئيلة: ظهور الدماء عل •
 صحية سميكة خالل ساعة واحدة. 

 .كمية صغيرة: ظهور بقعة حجمها أصغر من أربع بوصات على فوطة صحية سميكة خالل ساعة واحدة •
 اعة واحدة. كمية متوسطة: ظهور بقعة حجمها أصغر من ست بوصات على فوطة صحية سميكة خالل س •
 كمية كبيرة: تَشبُع الفوطة الصحية السميكة خالل ساعة واحدة.  •

 
ألم في البطن أو "الشعور باإلعياء": بما في ذلك الوهن والغثيان والقيء واإلسهال مع وجود حمى أو بدونها، بعد مرور أكثر  

يرة أو مشكلة أخرى )بما في ذلك  ساعة من تناول الميزوبروستول. قد تكون هذه األعراض إشارة إلى عدوى خط 24من 

 الحمل المنتبذ وهو الحمل خارج الرحم(. 
 

درجة فهرنهايت أو أعلى خالل األيام التي تلي العالج، واستمرارها ألكثر من    100.4ُحّمى: وجود ُحّمى بدرجة حرارة 

 ساعات. قد تكون الُحّمى َعَرض لعدوى خطيرة أو مشكلة أخرى.  4

 ساعات.  4أعلى لمدة أكثر من درجة فهرنهايت أو  100.4 •
 

 إذا كنت ال تستطيعين الوصول إلى موفر رعايتك الصحية، فاذهبي إلى أقرب غرفة طوارئ مستشفى.
 
 

أو اإلجهاض الدوائي أو ما قد تتعرضين   MIFEPREXهل تحتاجين إلى المزيد من المعلومات؟ إذا كان لديك أسئلة أكثر عن  

 اتصلي بموفر رعايتك الصحية.  له أو ما قد تواجهينه بعد العالج،
 

 موفر رعايتي الصحية: ________________________
 

 رقم الهاتف: ______________________________
 

------ 
 
 

 من أين يمكنني الحصول على مزيٍد من المعلومات؟
 ساعة:  24، يُرجى االتصال بالخط الساخن لدينا المتاح على مدار  MIFEPREXلمعرفة المزيد عن 

1-877-4-EARLY OPTION (1-877-432-7596) 
 www.earlyoptionpill.comأو زيارة: 

http://www.earlyoptionpill.com/

