
 

 معلومات لمتلقٌة العالج

 METHOTREXATEالعالج بواسطة حقنة الـ 

 بعد تشخٌص الحمل خارج الرحم

 הריון חוץ רחמילאחר אבחנה של  METHOTREXATE –טיפול בזריקות  מידע למטופלת

 

 

 حضرة متلقٌة العالج العزٌزة، 

 . METHOTREXATEلقد أوصاك الطبٌب بإنهاء )إجهاض( الحمل خارج الرحم بواسطة حقنة الـ 

 فً هذه النشرة، ستجدٌن معلومات تساعدك على إجراء العالج والمتابعة التً علٌك الخضوع لهما خالل الفترة القرٌبة. 

 

  -خلفٌة 

 بشأن المتابعة الالزمة.  تستقوم ممرضة العٌادة بإعطائك الحقنة، كما ستتلقٌن منها إرشادا

ٌة. من الممكن أن تكون لهذا الدواء أعراض جانبٌة متنوعة، مثل: ارتفاع هو دواء ٌنتمً لمجموعة العالجات الكٌمٌائ -مٌثوترٌكسات 

(، غثٌان، إسهال، وتثبٌط النخاع Stomatitisمستوى إنزٌمات الكبد، التهٌج الجلدي، تساقط الشعر، التهاب النسٌج المخاطً فً الفم )

 العظمً.  

لمرة واحدة، ولذلك فإن األعراض الجانبٌة المرافقة عادة ما تكون عند عالج الحمل خارج الرحم، ٌتم إعطاء الحقنة بجرعة منخفضة و

خفٌفة وتتالشى دون الحاجة لعالج. العرض الجانبً األكثر شٌوعا هو آالم البطن الناتجة عن اإلجهاض فً قناة فالوب أو عن نشوء 

 تخثرات دموٌة فً المنطقة. 

 )فً شعاري تصٌدق( -العالج 

بعد الحقنة  والسابع، الرابعالدم فً األٌام فحص مٌثوترٌكسات، وبعد ذلك المتابعة من خالل (  من الSingle doseإعطاء حقنة واحدة )

% بٌن الٌوم الرابع والٌوم 59بما ال ٌقل عن  BHCG(. فً الحاالت التً ال ٌتم فٌها تشخٌص هبوط فً مستوى الـ 0)ٌوم الحقنة = الٌوم 

 السابع، سٌتم فحص إمكانٌة إعطاء حقنة إضافٌة. 

 . Dفستتلقٌن من الممرضة أٌضا حقنة تطعٌم مضاد  -سلبً  RHدم إذا كنت من ذوات زمرة 

 

  -المتابعة 

 BHCGع من خالل فحص دم لقٌاس مستوى الـ بنسبة مناسبة بعد تلقً الحقنة، فستتم متابعة الوض BHCGفً حال انخفاض مستوى الـ 

. بعد ذلك ستستمرٌن بالمتابعة فً صندوق 500إلى ما دون الـ  BHCGمرة كل أسبوع. تنتهً المتابعة فً العٌادة مع وصول نسبة الـ 

 . 50إلى ما دون الـ  BHCGالمرضى إلى حٌن هبوط مستوى الـ 

 أسابٌع.  ;-7هو  الوقت الالزم المتوقع لإلجهاض  بعد تلقً الحقنة



 

 خالل فترة المتابعة، نرجو منك الحفاظ على الراحة قدر المستطاع. 

، حول موعد زٌارة المتابعة التالٌة وكٌفٌة التصرف فً زٌارة للعٌادة، ستتلقٌن من الطبٌب إرشادات بشأن المتابعة الشخصٌة كلخالل 

 المنزل. 

 (: 9555666هاتف: عة" )علٌك تحدٌد موعد )دور( للمتابعة فً "عٌادة المتاب

من أجل إتاحة إمكانٌة المتابعة المنتظمة والمرٌحة لك ولبقٌة متلقٌات العالج فً  الرجاء االهتمام بالحضور فً الموعد الذي تم تحدٌده لك

 العٌادة. 

 

 

 

 

 

 

 

 أنت مدعوة لالتصال عند وجود أي استفسار

 00:>0-59:00الخمٌس، بٌن الساعات  -أٌام األحد 

 06-6>9995:السكرتارٌة: 

 06-7>:999:، 06-0:>::::غرفة الممرضات: 

 06-=9:8970فاكس الممرضات: 

 

 

 

ممرضة فً عٌادة  -الممرضة المسؤولة فً عٌادة األمراض النسائٌة، مٌخال بن دافٌد  -تمت صٌاغة المستند من قبل: تامار فاٌتسمان 

 األمراض النسائٌة. 

 المصادقة الطبٌة: بروفٌسور بلٌر ود. خطٌب.

 5606059التعدٌل: 

 الرجاء االنتباه! 

فً الحاالت التالٌة، علٌك العودة بأسرع وقت ممكن إلى غرفة 

 طوارئ النساء فً "شعاري تصٌدق" وعدم انتظار زٌارة المتابعة: 

  .آالم شدٌدة فً البطن 

  .نزٌف مهبلً حاد 

  .ارتفاع درجة حرارة الجسم 

  .الضعف أو الشعور باإلغماء 

 أشهر بعد آخر حقنة تتلقٌنها.  7* علٌك تناول وسائل منع الحمل لمدة 

 * ممنوع اإلرضاع طوال فترة محددة: ٌتم فحص كل حالة عٌنٌا. 

ٌجب االتصال ألحد مراكز المواد السامة فً البالد من أجل تلقً التوجٌهات 

 (. 08-00=985>)مركز المواد السامة  فً حٌفا 

ساعة بعد تلقً الحقنة. بدال من  6;* علٌك استخدام مراحٌض منفصلة لمدة 

 لمرحاض مرتٌن والتأكد من أنه نظٌف. ذلك، علٌك شطف كرسً ا


