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من الغرض ذلك في بما الدواء ، هذا حول لمعرفته تحتاج ما يشرح ®Lexicompمن المعلومات هذه

بك.الخاص الصحية الرعاية بمقدم تتصل ومتى الجانبية ، وآثاره تناوله ، وكيفية استخدامه ،
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تحذير

المنتجات:جميع
وشديد بقلب اإلصابة فرصة من يزيد الدواء هذا استخدام أثناء السجائر تدخين

. )رئيسيبشكل عاماً 35 من أكبر (العمر تقدم مع الفرصة هذه تزداد بالدم. المتعلقة الجانبية اآلثار

إذا الدواء هذا تستخدم ال التدخين. بعدم بشدة ينصح تدخينها. يتم التي السجائر عدد مع تثار كما

السنوكبار تدخن كنت
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TITLE - ETHINYL ESTRADIOL + LEVONORGESTREL + FERROUS FUMARATE / OVRAL 
MEDICATION PATIENT INFORMATION IN ARABIC

Source : Memorial Sloan Kettering Cancer Center

www.911globalmeds.com/buy-ethinyl-estradiol-levonorgestrel-ferrous-fumarate-ovral-ferrous-fumarate-online
https://www.mskcc.org/pdf/cancer-care/patient-education/ethinyl-estradiol-and-levonorgestrel-01


سنة.35 من

رقعة:

مؤشر كان إذا طبيبك. مع تحدث تعرف ، ال كنت إذا . )(BMIالجسم كتلة بمؤشر معرفتك من تأكد

كتلة مؤشر كان إذا الدواء هذا تستخدم ال جيداً. الدواء هذا يعمل ال فقد أكثر ، أو 25 جسمك كتلة

أو 30 الجسم كتلة مؤشر كان إذا أعلى دموية بجلطات اإلصابة خطر يكون قد أكثر. أو 30 جسمك

أكثر.

الدواء؟هذا يستخدم ماذا في

على للحصول طبيبك مع فتحدث آخر ، لسبب الدواء هذا إعطاؤك تم إذا الحمل. لمنع استخدامه يتم

المعلومات.من مزيد

الدواء؟هذا أتناول أن قبل طبيبي إلخبار أحتاج ماذا

مواد أو أطعمة أو أدوية أي أو الدواء هذا من جزء أي الدواء. هذا تجاه حساسية من تعاني كنت إذا

لديك.التي والعالمات الحساسية عن طبيبك أخبر أخرى.

سرطان الدم ، تخثر مشكلة الدم ، جلطات الصحية: المشاكل هذه من أي من تعانين كنت إذا

في المريضة الدموية األوعية الصفوف ، الهرمونات تصنع حيث السرطانات من غيرها أو الثدي

القلب ضربات الشذوذ. من معين نوع القلب ، أمراض القلب ، صمام مشاكل القلب ، أو الدماغ

السكتة أو القلبية ، النوبة أو الصدرية ، الذبحة عن الناجم الصدر ألم  ، )األذينيالرجفان (

أو الشديد الصداع أو األخرى ، الكبد مشاكل أو الكبد ورم أو الدم ، ضغط ارتفاع أو الدماغية ،

السكري.مرض أو المطر ، مهاجر

أو الرحم عنق سرطان أو الرحم بطانة سرطان الصحية: المشاكل هذه من أي من تعانين كنت إذا

معروف.غير السبب حيث المهبل داخل نزيف أو المهبل

هرمون على القائمة الحمل موانع استخدام عند أو الحمل أثناء األصفر اللون إلى تحولت إذا

الهرمون.أو االستروجين

.)داسابوفيربدون أو مع (وريتونافير باريتابريفير ، أومبيتاسفير ، تتناول كنت إذا

.pibrentasvirو  lecaprevir gتتناول كنت إذا

حامال.ًكنت إذا الدواء هذا تتناولي ال حامال. تكون قد أو حامال كنت إذا
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الدواء.هذا مع تتفاعل التي الصحية المشاكل أو األدوية بجميع قائمة ليست هذه

الطبيعية ، المنتجات طبية ، وصفة بدون أو الطبية الوصفات (األدوية جميع عن والصيدلي طبيبك أخبر

مع الدواء هذا تناول لك اآلمن من أنه من للتأكد التحقق عليك يجب الصحية. والمشاكل  )الفيتامينات

استشارة دون دواء أي جرعة تغير أو توقف أو تبدأ ال بك. الخاصة الصحية والمشاكل األدوية جميع

طبيبك.

الدواء؟هذا تناول أثناء أفعلها أو أعرفها أن يجب التي األشياء بعض هي ما

والصيادلة والممرضات األطباء يشمل وهذا الدواء. هذا تتناول أنك الصحية الرعاية مقدمي جميع أخبر

تم إذا طبيبك. أخبرك كما الجراحة من معينة أنواع قبل الدواء هذا إيقاف يلزم قد األسنان. وأطباء

اإلجراء.أو الجراحة بعد أخرى مرة الدواء هذا تناول في تبدأ متى طبيبك سيخبرك الدواء ، هذا إيقاف

مع تحدث قلبية. نوبة أو دماغية سكتة أو دموية جلطات حدوث فرصة من الدواء هذا يزيد قد

الطبيب.

أو الطويلة الرحالت مثل الوقت من طويلة لفترات البقاء إلى ستحتاج كنت إذا طبيبك مع تحدث

فرص زيادة إلى طويلة لفترات الحركة عدم يؤدي قد المرض. أو الجراحة بعد الفراش في الراحة

الدم.بجلطات اإلصابة

الدواء هذا يرفع قد طبيبك. مع فتحدث  ، )السكريمرض (الدم في السكر نسبة ارتفاع من تعاني كنت إذا

الدم.في السكر نسبة

طبيبك.أخبرك كما الدم في السكر نسبة افحص

والشعور االرتباك ، مثل الدم في السكر نسبة ارتفاع على عالمات لديك كان إذا طبيبك أخبر

أو السريع ، والتنفس األحيان ، من كثير في والتبول الجوع ، من والمزيد والعطش ، بالنعاس ،

الفاكهة.برائحة التنفس

طبيبك.أخبرك كما دمك ضغط بفحص قم هذا. مثل عقاقير مع الدم ضغط ارتفاع حدث

الطبيب.مع تحدث الطبيب. أخبرك كما الدم بفحص قم

أيضاانت النساء. أمراض وفحوصات للثدي منتظمة فحوصات إجراء من تأكد
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لك.قيل كما للثدي ذاتي فحص إجراء إلى تحتاج

في والعاملين الصحية الرعاية مقدمي جميع أخبر المعملية. االختبارات بعض على الدواء هذا يؤثر قد

الدواء.هذا تتناول أنك المختبر

النسل تحديد عمل عدم في الصحية المشكالت أو العشبية المنتجات أو األدوية بعض تتسبب قد

الصحية والمشاكل األدوية بجميع علم على طبيبك أن من تأكد جيد. بشكل الهرمونات إلى المستند

لتحديد هرموني غير شكل استخدام إلى أيضاً بحاجة كنت إذا ما معرفة إلى تحتاج سوف بك. الخاصة

الذكري.الواقي مثل النسل

تحتوي طبيبك. مع تحدث  ، )5رقم  Yellow) C & FDالتارترازين تجاه حساسية من تعاني كنت إذا

التارترازين.على المنتجات بعض

الطبيب.مع تحدث الثالثية. والدهون الكوليسترول مستويات ارتفاع في الدواء هذا يتسبب قد

من تنتقل التي الكبد التهاب أو البشرية المناعة نقص فيروس مثل أمراض انتشار يوقف ال الدواء هذا

من المصنوع الذكري الواقي استخدام دون الجنس أنواع من نوع أي تمارس ال الجنس. ممارسة خالل

طبيبك.مع تحدث أسئلة ، لديك كانت إذا يوريثين. البولي أو الالتكس

منع وسائل يتناولون الذين األشخاص لدى أعلى الرحم عنق بسرطان اإلصابة فرصة تكون قد

لديك كانت إذا أخرى. أسباب بسبب هذا يكون قد ذلك ، ومع الهرمونات. على القائمة الحمل

الطبيب.مع تحدث أسئلة ،

الحمل منع وسائل تناول عند يزداد الثدي بسرطان اإلصابة خطر أن الدراسات بعض أظهرت

لديك كانت إذا الخطر. هذا أخرى دراسات تظهر لم ذلك ، ومع طويلة. لفترة الهرمونات على القائمة

الطبيب.مع تحدث أسئلة ،

شهرية.دورة أول لديهم يكن لم الذين األطفال في تستخدم ال

الفور.على بطبيبك فاتصل إيجابي ، حمل اختبار لديك كان إذا أو للحمل عالمات أي لديك كانت إذا

طفلك.على مخاطر أي عن التحدث إلى تحتاج سوف مرضعة. كنت إذا طبيبك أخبر
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الفور؟على بشأنها بطبيبي أتصل أن يجب التي الجانبية اآلثار بعض هي ما

السوء شديدة جانبية آثار من األشخاص بعض يعاني فقد نادراً ، يكون قد أنه من الرغم على تحذير:الحذر

لديك كان إذا الفور على طبية مساعدة على احصل أو طبيبك أخبر األدوية. أحد تناول عند مميتة وأحياناً

للغاية:سيء جانبي بأثر مرتبطة تكون قد التي التالية األعراض أو العالمات من أي

أو منتفخ أو أحمر جلد متشوق ؛ متلهف، قشعريرة؛ الجلدي. الطفح مثل تحسسي فعل رد عالمات

أو البلع أو التنفس في صعوبة الحلق. أو الصدر في ضيق أزيز. حمى ؛ بدون أو مع مقشر أو متقرح

الحلق.أو اللسان أو الشفتين أو الوجه أو الفم في تورم أو عادية غير بحة التحدث ؛

أو المعدة واضطراب الجوع ، وعدم بالتعب ، والشعور الداكن ، البول مثل الكبد في لمشاكل عالمات

الصفراء.العينين أو الجلد أو والتقيؤ ، اللون ، فاتح والبراز المعدة ، آالم

بين أو األيمن الكتف منطقة أو العلوية اليمنى البطن منطقة في األلم مثل المرارة مشاكل عالمات

قشعريرة.مع حمى أو العينين. أو الجلد اصفرار أو داكن بول البراز في تغيير الكتف. لوحي

البصر.في تغير أو إغماء أو دوار أو شديد صداع مثل الدم ضغط ارتفاع عالمات

التوازن ، في تغير أو التفكير ، أو التحدث في صعوبة أو الجسم ، من واحد جانب في ضعف

البصر.تشوش أو الوجه ، من واحد جانب تدلي أو

أخرى.مزاجية تغيرات أو االكتئاب

الحلمة.من إفرازات أو وجع ، أو بالثدي ألم أو الثدي ، في نتوء

الشرج.في إفرازات أو حكة

يزول.ال أو السوء شديد داخلي نزيف أو دموي نزيف

الالصقة.العدسات شعور في تغير أو العينين ، جحوظ أو فقدها ، أو البصر في تغيرات

من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر جسمك. في بالسوائل االحتفاظ أو انتفاخ في الدواء هذا يتسبب قد

التنفس.في صعوبة أو الوزن في زيادة أو تورم

الدم؛ سعال الضغط ؛ أو الصدر ألم مثل الدم تجلط عالمات لديك كان إذا الفور على بطبيبك اتصل

في مشكلة أو الذراع ؛ أو الساق في ألم أو اللون في تغير أو خدر أو دفء أو تورم التنفس؛ في ضيق

أوالتحدث
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البلع.

الدواء؟لهذا األخرى الجانبية اآلثار بعض هي ما

آثار لديهم أو جانبية آثار لديهم ليس الناس من فالكثير ذلك ، ومع جانبية. آثاراً األدوية جميع تسبب قد

أو الجانبية اآلثار هذه من أي كان إذا طبية مساعدة على احصل أو بطبيبك اتصل فقط. طفيفة جانبية

تختفي:ال أو تزعجك أخرى جانبية آثار أي

للمضغ:قابلة وأقراص أقراص

أقل.أو أكثر بالجوع الشعور

صداع.أو دوخة

فقدانه.أو الوزن زيادة

التقيؤ.أو المعدة اضطراب

المعدة.تقلصات

االنتفاخ.

الثديين.تضخم

الثدي.رقة

الدورات.بين النزيف أو التبقيع هذه وتشمل الشهرية. الدورة تغيرات

الظهر.في ألم

والمصابيح الشمس تجنب وجهك. على الجلد من داكنة بقع ظهور في الدواء هذا يتسبب قد

من تحميك التي والنظارات المالبس وارتد ِالشمس من واق ٍاستخدم التسمير. وأسرة الشمسية

الشمس.أشعة

رقعة:

الدواء.هذا استخدام يتم حيث تهيج

الراس.صداع

الوزن.زيادة

المعدة.تقلصات
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مضطربه.معده

فاتصل الجانبية ، اآلثار حول أسئلة لديك كانت إذا تحدث. قد التي الجانبية اآلثار جميع ليست هذه

الجانبية.اآلثار حول الطبية المشورة على للحصول الطبيب استدعاء بطبيبك.

بك.الخاصة الوطنية الصحة لوكالة الجانبية اآلثار عن اإلبالغ يمكنك

اآلثار عن اإلبالغ أيضاً يمكنك 1-800-332-1088. الرقم على  FDAلـ الجانبية اآلثار عن اإلبالغ يمكنك

.medwatch/https://www.fda.govفيالجانبية

أفضل؟بشكل الدواء هذا تناول يتم كيف

بدقة.التعليمات جميع اتبع لك. المقدمة المعلومات جميع اقرأ الطبيب. طلب حسب الدواء هذا استخدم

المنتجات:جميع

كثيراً.الجنس تمارس ال كنت لو حتى الجرعات ، تفوت ال

الواقي مثل الحمل منع وسائل من هرموني غير نوع استخدام إلى تحتاج قد الدواء ، هذا بدء بعد

هرموني غير نوع استخدام بشأن بفعله طبيبك أخبرك ما اتبعي الوقت. لبعض الحمل لمنع الذكري

الحمل.منع وسائل من

لوحية:أجهزة

المعدة.في اضطراب يسبب الطعام مع أخذ إذا الطعام. بدون أو مع خذ

للمضغ:أقراص

بالكامل.القرص ابتلع أو الماء من كبيرة بكمية وابتلع امضغ

الريق.على أخذ

للمضغ:قابلة وأقراص أقراص

اليوم.من الوقت نفس في الدواء هذا خذ

أو الدواء هذا تناول من األقل على ساعات 4 قبل فتناوله أيضاً ، كوليسيفيالم تتناول كنت إذا

بعده.

للوقايةجيداً الدواء هذا يعمل ال فقد اإلسهال ، من تعاني أو تتقيأ كنت إذا
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طبيبك.تستشيري حتى الذكري ، الواقي مثل النسل ، لتحديد إضافية وسيلة استخدمي حمل.

اختبار بإجراء فقم متتاليتين ، فترتين عن وتغيبت يوماً 28 الشهرية دورتك كانت إذا

جديدة.جرعات دورة بدء قبل الحمل

الحمل اختبار إجراء فعليك واحدة ، دورة وفاتت يوماً 91 من أطول دورة لديك كانت إذا

جديدة.جرعات دورة في البدء قبل

رقعة:

تستخدم ال أسبوع. كل من اليوم نفس في ضعه أسابيع. 3 لمدة األسبوع في مرة الالصقة ضعي

أسبوع.العاشر4على التصحيح

الظهر.أعلى أو المعدة أو األرداف على وصحية وجافة نظيفة بشرة على الرقعة ضع

رقعة.كل مع الموقع حرك

الثدي.على تضع ال

الصدر.حمالة تحت أو الخصر على الرقعة تضعي ال

ضيقة.بمالبس فركه سيتم جلد أو جلدية طيات بها منطقة على تضع ال تالفاً. أو متهيجاً جلداً تلبس ال

صحيحة.تبدو ال التي أو المقطوعة البقع تستخدم ال

مكانها.في الرقعة لتثبيت األغطية أو الالصقة المواد تستخدم ال

أو البودرة أو المستحضرات أو الزيوت أو الكريمات للتو فيه استخدمت مكان في بشرتك تضع ال

أيضاً.الرقعة تلتصق ال قد البشرة. منتجات من غيرها

مرة.كل في واحدة رقعة من أكثر تضع ال

جديدة.جرعات دورة بدء قبل الحمل اختبار بإجراء قومي متتاليتين ، فترتين فاتتك إذا

اختبار بإجراء قم واحدة ، شهرية دورة وفاتت الصحيحة بالطريقة الدواء هذا استخدام يتم لم إذا

الحمل.

طبيبك مع تحدث أيضاً. الرقعة تلتصق ال فقد األحيان ، من كثير في الماء تالمس أو تسبح كنت إذا

دقيقة.30 من ألكثر بالماء اتصال على كنت ما غالباً أو سباحاً كنت إذا
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بإحكام.الحواف على فاضغط الحواف ، عند التصحيح فك تم إذا

ساعة.24 من أقل لمدة العمل عن وتوقف سقطت إذا المكان نفس في نفسها الرقعة ضع

سطح على أو بنفسها ملتصقة كانت إذا أو لزجة المستخدمة الالصقة تعد لم إذا جديدة رقعة ضع

آخر.

لبدء جديدة الصقة ضعي الحمل. من محمياً تكون ال فقد واحد ، يوم من ألكثر التصحيح إيقاف تم إذا

خالل الذكري الواقي مثل الحمل منع وسائل من آخر نوعاً استخدم أسابيع. 4 مدتها جديدة دورة

الجديدة.الدورة من األول األسبوع

جرعة؟فاتني إذا أفعل ماذا

به. القيام يجب ما لمعرفة بالطبيب اتصل أو للعبوة الداخلية النشرة من فتحقق جرعة ، ضاعت إذا

النسل تحديد أشكال من آخر شكل استخدام يلزم فقد الحمل ، لمنع الدواء هذا تستخدم كنت إذا

الحمل.لمنع الوقت لبعض

الدواء؟هذا من التخلص أو   /وبتخزين أقوم كيف

للمضغ:قابلة وأقراص أقراص

الحمام.في تخزن ال جاف. مكان في تخزينها الضوء. عن بعيدا الغرفة حرارة درجة فى يحفظ

للمضغ:أقراص

الحرارة.عن بعيدا ًيحفظ

رقعة:

تجمد.وال تثلج ال الغرفة. حرارة درجة في احفظه

لالستخدام.جاهزاً يصبح حتى الحقيبة في يحُفظ

من تخلص البعض. بعضها مع الرقعة من الالصقة الجوانب ثني من تأكد الجلد ، رقعة خلع بعد

إليها.الوصول األليفة والحيوانات األطفال يستطيع ال حيث المستخدمة اللصقات

المنتجات:جميع
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األليفة.والحيوانات األطفال متناول عن بعيداً األدوية جميع احفظ آمن. مكان في األدوية بجميع احتفظ

إال البالوعة في تصب أو المرحاض تغسل ال الصالحية. منتهية أو المستخدمة غير األدوية من تخلص

األدوية. من للتخلص طريقة أفضل حول أسئلة لديك كانت إذا الصيدلي استشر ذلك. منك طلب إذا

منطقتك.في المخدرات الستعادة كباش هناك يكون قد

العامةالمخدرات حقائق

بطبيبك.فاتصل ساءت ، إذا أو الصحية مشاكلك أو أعراضك تتحسن لم إذا

آخر.شخص أي أدوية تتناول وال اآلخرين مع بك الخاصة األدوية تشارك ال

هذا حول أسئلة أي لديك كانت إذا للمريض. أخرى معلومات نشرة على األدوية بعض تحتوي قد

آخر.صحية رعاية مقدم أي أو الصيدلي أو ممرضتك أو طبيبك مع التحدث فيرجى الدواء ،

إذا بك. الخاص الصيدلي مع تحقق للمريض. أخرى معلومات نشرة على األدوية بعض تحتوي قد

أو الصيدلي أو ممرضتك أو طبيبك مع التحدث فيرجى الدواء ، هذا حول أسئلة أي لديك كانت

آخر.صحية رعاية مقدم أي

على طبية رعاية على احصل أو السموم مكافحة بمركز فاتصل زائدة ، جرعة هناك أن تعتقد كنت إذا

حدث.ومتى وكميته أخذه تم ما إظهار أو إلخبار مستعداً كن الفور.

المسؤوليةوإخالء المستهلك معلومات استخدام

أن منه يقُصد ال الدواء. معلومات أو   /ووالعالج للتشخيص محدود ملخص هي المعممة المعلومات هذه

التشخيص خيارات تقييم أو   /وفهم على المستخدم لمساعدة كأداة استخدامه ويجب شامال ًيكون

أو الجانبية اآلثار أو األدوية أو العالجات أو الحاالت حول المعلومات جميع يتضمن ال المحتملة. والعالج

المشورة عن بديال ًأو طبية نصيحة تكون أن بها يقُصد ال معين. مريض على تنطبق قد التي المخاطر

ظروف وتقييم الصحية الرعاية مقدم فحص على بناء ًالصحية الرعاية لمقدم العالج أو التشخيص أو الطبية

على للحصول الصحية الرعاية مقدم مع التحدث المرضى على يجب نوعها. من والفريدة الخاصة المريض

العالج ،وخيارات الطبية ، واألسئلة صحتهم ، حول كاملة معلومات
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أدوية أو عالجات أي المعلومات هذه تؤيد ال األدوية. باستخدام تتعلق فوائد أو مخاطر أي ذلك في بما

التابعة والشركات . Inc، UpToDateشركة تتنصل معين. مريض لعالج معتمدة أو فعالة أو آمنة باعتبارها

المعلومات هذه استخدام يخضع استخدامها. أو المعلومات بهذه تتعلق مسؤولية أو ضمان أي من لها

علىالمتاحة االستخدام لشروط

terms-effectiveness-clinical/know/en/https://www.wolterskluwer.com.

مراجعةآخر تاريخ
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النشرحقوق

©Inc. ، UpToDate  2022محفوظةالحقوق كل المرخصون. أو   /ولها التابعة .والشركات

كنت إذا مباشرة.ً بك الخاص الصحية الرعاية فريق أعضاء بأحد فاتصل أسئلة ، أي لديك كانت إذا

نهاية عطلة خالل مساء ً، 5:00 الساعة بعد رعاية مقدم إلى الوصول إلى وتحتاج  MSKفي مريضاً

212-639-2000.بالرقم فاتصل عطلة ، في أو األسبوع ،

االفتراضية.مكتبتنا في للبحث pe/www.mskcc.orgبزيارةقم الموارد ، من لمزيد

- للسرطان كيتير سلون ميموريال لمركز ومحفوظة مملوكة 2022 أبريل 18 في األخير التحديث تم

estrel Levonorg  وEstradiol inyl Eth
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