
 
 

 

 109נייר עמדה 

 נטילה ברצף של אמצעי מניעה הורמונאליים

 13.9.2017אושר במועצת האיגוד 

 
 רקע

 
השימוש באופן רציף וממושך בתכשירים הורמונאליים משולבים למניעת הריון, 

 (.1לטיפול ושיפור איכות החיים, מהווה גישה מקובלת )
 

ות שאינן קשורות יתרונאך מציעות גם  ,גלולות משמשות בעיקר למניעת הריון
יום  21במשך  ,באופן מחזוריבד"כ ניתנות במניעת הריון. גלולות למניעת הריון 

ללא גלולות או עם גלולות אינבו. בעת שבוע  (,21/7) עם הפסקה של שבוע
סובלות מתסמינים הקשורים בהפסקה בנטילת הנשים ישנן ההפסקה 

ים הורמונאליים למניעת הריון בהם קוצר מספר תכשירקיימים  כיוםההורמונים. 
 נטילת הגלולות ברצףאו שהוארך משך  (26/2או  24/4) הימים ללא הורמונים

לקצר את בין היתר לשפר את דיכוי הביוץ ו. שינויים אלה באריזה נועדו (84/7)
 התנודות המחזוריות בהורמונים. 

 
מגורמים אישיים,  מושפעת יוסתהדמם משמעות ההגישה של האישה ביחס ל

יש לקחת בחשבון גורמים אלה כאשר מייעצים  .EBM: IIIדתיים ותרבותיים. 
לנשים ביחס לשימוש רציף או ממושך באמצעי מניעה הורמונאליים משולבים 

(2 .)EBM: III-A . 

 אופן השימוש
 

שימוש רציף או ממושך באמצעי מניעה הורמונאליים שכיח ברחבי העולם 
נשים רבות,  ,במידה ותוצע להן האפשרות .EBM: III(. 1בשיעורים משתנים )

בחיוב שימוש רציף או ממושך באמצעי מניעה  נהלושקתבכל קבוצות הגיל, 
 . EBM: III(. 2הורמונאליים )

 כיום מגבלה ביחס למשך הנטילה המומלץ של גלולות ברצף.  הלא ידוע



 

 התכשירים

ונמצאו גלולות למניעת הריון נפוצות, שתוכננו במקור לשימוש מחזורי, נחקרו 
  .EBM: I(. 2,3) ףורצי ךממוש בשימוש יעילות ובטוחות,

 
לאחרונה נבדקו גם מספר תכשירים ייעודיים למתן ממושך או רציף במספר 

  .EBM :I(. 4-6ים )פרוטוקול
 

נמצא  (9או גלולות ) , מדבקה(7,8מתן הורמונים באופן רציף באמצעות טבעת )
 .כיעיל

  

 יעילות והענות
 

אמצעי מניעה הורמונאליים משולבים יעילים למניעת הריון באותה מידה 
 .EBM: I(. 1בנטילה רציפה, ממושכת או מחזורית )

 
: EBM (.1מחזורית או ממושכת של גלולות )לא נמצא הבדל בהיענות בנטילה 

I. 

 תופעות לוואי
 

נטילה רציפה או ממושכת של אמצעי מניעה הורמונאליים משולבים בהשוואה 
 .EBM: I(. 1לנטילה מחזורית מובילה לירידה בסך ימי הדמם )

השכיחות של דמם בלתי צפוי ו/או הכתמה בעקבות נטילה רציפה או ממושכת 
זו שבנטילה או פחותה מורמונאליים משולבים דומה של אמצעי מניעה ה

 (.1,11) (EBM: II-2( ופוחתת עם הזמן בשני אופני הנטילה )EBM: Iמחזורית )
 
 

 המלצות
 

נשים שנוטלות באופן רציף או ממושך אמצעי מניעה הורמונאליים משולבים 
 .EBM: I-Aצריכות לקבל יעוץ ביחס לדפוס הצפוי של הדמם. 

 
 למניעת הריוןשימוש שלא 

 
בקרב נשים עם אנדומטריוזיס נטילה רציפה או ממושכת של אמצעי מניעה 

הורמונאליים משולבים במשך שישה חודשים נמצאה יעילה בהפחתה בשכיחות 
והעוצמה של דיסמנוריאה, דיספראוניה עמוקה, וכאבי אגן שאינם ויסתיים 



 .EBM: Iבמהלך הטיפול. 
 

ין, כולל דימום שנובע משרירנים רחמיים, נשים רבות עם דמם רחמי לא תק
עשויות להנות מדיכוי הווסת עם נטילה רציפה או ממושכת של אמצעי מניעה 

 .EBM :IIIהורמונאליים משולבים. 
 

נטילה רציפה או ממושכת של אמצעי מניעה , נטיה לדמםנשים עם עבור 
 .EBM: IIIלהפחית את הדמם הווסתי. שויה הורמונאליים משולבים ע

 
תסמינים שקושרים להפסקה בנטילת הורמונים כמו בחילות, הקאות,  עםנשים 

רגישות בשדיים, נפיחות ושינויים במצב הרוח בעת המרווחים החופשיים 
מהורמונים תוך נטילה מחזורית, עשויות להפיק תועלת מנטילה רציפה או 

 ממושכת של אמצעי מניעה הורמונאליים משולבים
 .EBM :II-2. 
 

אש ווסתיים עשויים להשתפר עם נטילה רציפה או ממושכת של אמצעי כאבי ר
 .EBM :III מניעה הורמונאליים משולבים.

 
חוות תסמינים ואזומוטוריים עשויות ל ואנשים בפרימנופאוזה עם דמם בעייתי 

מנטילה רציפה או ממושכת של אמצעי מניעה הורמונאליים משולבים הקלה 
ההימנעות ממרווחים חופשיים מהורמונים.  בהשוואה לנטילה מחזורית בגלל

EBM :III. 

 
 הבטיחות

 
הבטיחות קצרת טווח של נטילה רציפה או ממושכת של אמצעי מניעה 

 .EBM: III(. 2,10הורמונאליים משולבים דומה לזו של נטילה מחזורית )
סאונד בנשים שנטלו באופן רציף או -עובי רירית הרחם הוערך בבדיקת אולטרא

 5 -צעי מניעה הורמונאליים משולבים ובכולן נמצא שעוביו פחות מממושך אמ
 .EBM :III(. 1מ"מ )

 
בטיחות בטווח הארוך של נטילה רציפה או ממושכת של אמצעי מניעה ה

 .EBM :III(. 2,12)טרם נבדקה הורמונאליים משולבים 

נתונים מצטברים ביחס לבטיחות בטווח הארוך של גלולות למניעת הריון 
משולבות שנאספו בחמישים השנה האחרונות הינם מעודדים. במידה וישנה 

עליה בסיכון בטווח הארוך שנובעת מנטילה רציפה או ממושכת של אמצעי 
מניעה הורמונאליים משולבים בהשוואה לנטילה מחזורית, הרי שהיא קרוב 

 .EBM: III(. 1דאי מינימאלית )לוו

 



 סיכום
 

מחקרים רבים הראו כי נטילה רציפה או ממושכת של אמצעי מניעה 
הורמונאליים בטוחה ויעילה. סך ימי הדמם פוחת, כמו גם השכיחות של נפיחות 

ודיסמנוריאה. עם זאת, נשים רבות חוות הכתמות ודימומים בלתי צפויים 
במחזורים הראשונים, אך בעיות אלו פוחתות בשימוש ממושך יותר. העדר 

ות עשוי להועיל ולהתאים לאורח החיים של נשים רבות. הימנעות מווסת על וסת
ימים( של אמצעי מניעה הורמונאליים  28ידי נטילה רציפה או ממושכת )מעל 

זכתה ללגיטימיות עקב השימוש לטיפול באנדומטריוזיס, דיסמנוריאה ותסמינים 
שכת של אמצעי שקשורים לווסת. הימנעות מווסת על ידי נטילה רציפה או ממו

מניעה הורמונאליים עשויה להביא תועלת נוספת לנשים, כולל שיפור בהיענות, 
יותר שביעות רצון, פחות תסמיני ווסת, וירידה בהיעדרויות מהעבודה או 
מהלימודים עקב הווסת. מתן יעוץ לנשים ביחס לאמצעי המניעה השונים 

עשוי להגביר את שעומדים לרשותן והצורות השונות שניתן ליטול אותם 
 . ןעלות את יעילותהול בגלולות שימוש נכוןבשל נשים  ההתמדה
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