
Connaissance et utilisation de la contraception au CSRéf CIV 

Thèse de Médecine                                                              Jean Marie TRAORE 2 

  SSOOMMMMAAIIRREE  

II--  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN…………………………………………………………………………………………………………....……..……11  

IIII--  OOBBJJEECCTTIIFFSS………………………………………………………………………………………………………………………………........44  

IIIIII--  GGEENNEERRAALLIITTEESS………………………………………………………………………………………………………………..……....……55  

IIVV--  MMEETTHHOODDOOLLOOGGIIEE…………………………………………………………………………………………..……………………..3333  

VV--  RREESSUULLTTAATTSS………………………………………………………………………………………………………………....………………3399  

VVII--  CCOOMMMMEENNTTAAIIRREESS  EETT    DDIISSCCUUSSSSIIOONN………………………………………………………………..……..5599  

VVIIII--  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  EETT  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS………………..………………………………....……..6655  

VVIIIIII--  RREEFFEERREENNCCEESS  BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIQQUUEESS……………………………………………………………………........6677  

IIXX--  AANNNNEEXXEESS……………………………………………………………………………………………………………………………………7733    

  



Connaissance et utilisation de la contraception au CSRéf CIV 

Thèse de Médecine                                                              Jean Marie TRAORE 3 

DDEEDDIICCAACCEE  
  

JJee  ddééddiiee  cceettttee  tthhèèssee    

AAuu  sseeiiggnneeuurr,,    

LLee  ttoouutt  ppuuiissssaanntt  

TTooii  qquuii  nnoouuss  aassssiissttee  ddee  llaa  nnaaiissssaannccee  aauu  jjoouurr  ddeerrnniieerr  ;;  TTooii  qquuii  ppaarr  ttaa  ggrrââccee  ccee  

ttrraavvaaiill  aa  ppuu  êêttrree  rrééaalliisséé..  MMeerrccii  ddee  mm’’aavvooiirr  ddoonnnnéé  llaa  ffoorrccee  eett  llee  ccoouurraaggee  dd’’aarrrriivveerr  

jjuussqquu’’iiccii  eett  ppoouurr  ttoouutt  ccee  qquuii  eesstt  àà  vveenniirr,,  ccaarr  ««sseeuull  ttooii  ssaaiiss  eett  ffaaiiss  »»  nnoouuss  nnee  

ssoommmmeess  qquuee  lleess  eexxééccuuttaannttss  ddee  ttaa  vvoolloonnttéé..  

♦♦  AA  MMoonn  ppèèrree  FFeeuu  BBeennooiitt  TTRRAAOORREE  

MMeess  pprreemmiieerrss  ppaass  àà  ll’’ééccoollee,,  cc’’eesstt  ttooii  qquuii  lleess  gguuiiddaass  ppaarr  ttaa  bbrraavvoouurree  eett  ttoonn  

ccoouurraaggee,,  ttuu  nnoouuss  aass  ppeerrmmiiss  mmeess  ffrrèèrreess  eett  mmooii  dd’’aaccqquuéérriirr  llee  ggoouutt  dduu  ttrraavvaaiill  

bbiieenn  ffaaiitt..  PPèèrree  eexxeemmppllaaiirree,,  ttuu  aass  ffaaiitt  ddee  mmooii  ccee  qquuee  jjee  ssuuiiss  eett  ssuuiiss  ffiieerr  ddee  ll’’êêttrree..  

JJee  nnee  ssaauurraaiiss  ttee  rreemmeerrcciieerr  ppoouurr  ttoouutt  ccee  qquuee  ttuu  mm’’aass  aappppoorrttéé..  

MMeerrccii,,  jj’’eessppèèrree  qquuee  ddee  llàà  hhaauutt  ttuu  aapppprréécciieerraass  cceettttee  œœuuvvrree  àà  llaaqquueellllee  ttuu  aass    

ccoonnttrriibbuuéé..  

♦♦  AA  mmaa  mmèèrree  MMmmee  TTRRAAOORREE  AAnnnnoonncciiaattaa  KKOONNEE  ssoouurrccee  ddee  mmaa  vviiee,,  ppiioonnnniièèrree  

ddee  mmoonn  éédduuccaattiioonn,,  ffeemmmmee  ddee  ccœœuurr,,  ffeemmmmee  ffoorrttee,,  jjee  ssuuiiss  ffiieerr  dd’’êêttrree  iissssuuee  ddee  

ttooii..  CCee  ttrraavvaaiill  eesstt  llee  ffrruuiitt  ddee  ttoouuss  lleess  eeffffoorrttss  eett  ssaaccrriiffiicceess  qquuee  ttuu  aass  ccoonnsseennttiiss..  

PPuuiissssee  ccee  jjoouurr  êêttrree  ppoouurr  ttooii  nnoonn  sseeuulleemmeenntt,,  uunnee  ooccccaassiioonn  ddee  rrééjjoouuiissssaannccee,,  ddee  

ffiieerrttéé  mmaaiiss  aauussssii  llee  ttéémmooiiggnnaaggee  ddee  ttoouuttee  mmoonn  aaffffeeccttiioonn  eett  ddee  mmoonn  aattttaacchheemmeenntt  

pprrooffoonndd  MMèèrree  !!  QQuuee  DDiieeuu  ttee  ggaarrddee  lloonnggtteemmppss  aauupprrèèss  ddee  nnoouuss  aaffiinn  qquuee  ttuu  

ppuuiisssseess  jjoouuiirr  ddeess  ffrruuiittss  mmuurrss,,  qquuii  ggeerrmmeerroonntt  ddeess  ggrraaiinneess  qquuee  ttuu  aass  sseemméé  eett  nn’’aa  

cceesssséé  dd’’eennttrreetteenniirr  ppeennddaanntt  pplluuss  dd’’uunn  qquuaarrtt  ddee  ssiièèccllee..  QQuuee  ll’’aavveenniirr  ssooiitt  ppoouurr  

ttooii,,  ssoouullaaggeemmeenntt  eett  ssaattiissffaaccttiioonn,,  AAmmeenn  !!    
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RREEMMEERRCCIIEEMMEENNTTSS      

♦♦  AA  mmeess  ffrrèèrreess  AAnnttooiinnee,,  AAnnddrréé,,  BBaarrtthheelleemmyy,,  AAllaaiinn  --CCllaauuddee  ;;  

VVéérriittaabblleess  ccoommppaaggnnoonnss,,  jj’’eessppèèrree  qquuee  nnoouuss  pprrooffiitteerroonnss  eennsseemmbbllee  ddeess  jjoouurrss  

mmeeiilllleeuurrss  qquuii  ssoonntt  àà  vveenniirr..  

MMeerrccii  mmeess  cchheerrss,,  ddee  mm’’aavvooiirr  ssuuppppoorrttéé  eett  dd’’aavvooiirr  ééttéé  lleess  ggrraannddss  ffrrèèrreess  qquuee  jjee  

nn’’aaii  jjaammaaiiss  eeuuss..  

♦♦  AA  mmeess  ssœœuurrss  AAnnggeelliinnaa  eett  JJoosséépphhiinnee  

MMeerrccii  ppoouurr  lleess  ssoouuttiieennss  eett  llee  rreessppeecctt  qquuee  vvoouuss  mmee  ttéémmooiiggnneezz  ssaannss  cceessssee..  

♦♦  AA  mmaa  ffiiaannccééee  CCaarroolliinnee  DDEEMMBBEELLEE  

FFeemmmmee  ffiiddèèllee,,  ppaattiieennttee  eett  ccoouurraaggeeuussee..    

MMeerrccii  ppoouurr  llaa  ccoonnffiiaannccee  eett  llee  ssoouuttiieenn    

QQuuee  DDiieeuu  nnoouuss  aaccccoorrddee  ddeess  jjoouurrss  mmeeiilllleeuurrss    

♦♦  AA  mmeess  bbeelllleess  ssœœuurrss,,  AAnnddrreeaa,,  MMaarriiee--  RRoossee,,  MMaarriiaamm  mmeerrccii  ppoouurr  ttoouutt  vvoottrree  

aaccccoommppaaggnneemmeenntt  dduurraanntt  ddeess  aannnnééeess..  

♦♦  AAuu  DDrr  LLaassssiinnaa  DDIIAAKKIITTEE  

MMeerrccii  ppoouurr  lleess  pprréécciieeuusseess  oorriieennttaattiioonnss  eett  ccoonnsseeiillss  qquuee  ttuu  nnee  cceesssseess  ddee  mmee  

pprrooddiigguueerr..  

♦♦  AAuu  DDrr  AAddaammaa  BBAAGGAAYYOOKKOO,,  mmeerrccii  ppoouurr  lleess  oorriieennttaattiioonnss  qquuee  vvoouuss  mm’’aavveezz  

aaccccoorrddéé  ddaannss  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  ccee  ttrraavvaaiill  

♦♦  AA  ll’’iinntteerrnnee  SSiiddyy  CCAAMMAARRAA  

JJee  vvoouuss  ssuuiiss  rreeccoonnnnaaiissssaanntt  ppoouurr  ttoouutt  llee  ssoouuttiieenn  mmaattéérriieell  qquuee  vvoouuss  mm’’aavveezz  

ttoouujjoouurrss  aappppoorrttéé..  

♦♦  AA  MMrr  MMaaddoouu  SSAANNOOGGOO,,  jjee  nnee  ssaauurraaiiss  ttee  rreemmeerrcciieerr  ppoouurr  llee  ssoouuttiieenn  mmoorraall  eett  

mmaattéérriieell  qquuee  ttuu  mm’’aaccccoorrddeess..  VVéérriittaabbllee  iinnssppiirraatteeuurr  ddee  ccee  ttrraavvaaiill..  

♦♦  AA  ttoouuss  lleess  mmeemmbbrreess  dduu  CCSS  RRééff  CC  IIVV  

EEnn  ccoommmmeennççaanntt  ppaarr  llee  mmééddeecciinn  cchheeff    DDrr  MMoouussttaapphhaa  TTOOUURREE,,  ssoonn  aaddjjooiinntt  

DDrr  OOuummaarr  GGUUIINNDDOO,,  DDrr  DDiiaakkaarriiddiiaa  KKOONNEE,,  DDrr  IIbbrraahhiimm  TTRRAAOORREE,,  ttoouuss  

lleess  DD..EE..SS  qquuii  oonntt  ppaasssséé  ppaarr  llee  CCSSRRééff  CC  IIVV,,  lleess  aauuttrreess  mmééddeecciinnss,,  llee  ssuurrvveeiillllaanntt  
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CCoouulloouu,,  mmeess  ttaanntteess  ssaaggeess  ffeemmmmeess,,  lleess  iinnffiirrmmiièèrreess  eett  lleess  mmaannœœuuvvrreess  ddee  

mm’’aavvooiirr  aacccceeppttéé,,  ddee  mm’’aavvooiirr  ffaaiitt  ccoonnffiiaannccee  eett  dd’’aavvooiirr  ccoonnttrriibbuuéé  ééggaalleemmeenntt  ddee  

ffaaççoonn  aaccttiivvee  àà  mmaa  ffoorrmmaattiioonn..  

♦♦  AA  mmeess  ccoouussiinnss  JJoosseepphh  DDIIAARRRRAA,,  OOuussmmaannee,,  LLuucciieenn,,  MMiinnooggoo  ssooyyeezz  

rreemmeerrcciiééss  ppoouurr  ttoouutt..  

♦♦  AA  mmaa  ccoouussiinnee  SSoopphhiiee  DDIIAARRRRAA,,  mmeerrccii  ppoouurr  llee  ssoouuttiieenn  mmoorraall  qquuee  ttuu  nnee  cceesssseess  

ddee  mm’’aappppoorrtteerr..  

♦♦  AA  mmeess  aammiiss  SSaammbbaa,,  DDrriissssaa,,  KKoouunnkkoouunn,,  FFaammaakkaann,,  FFoouusssseennii,,  LLaassssaannaa,,  

OOuummaarr,,  MMaammaaddoouu,,  BBoouubbaazz,,  BBoouubbaaccaarr  GGOOIITTAA,,  AAggaallii..  

JJee  vvoouuss  rreemmeerrcciiee  ppoouurr  lleess  pprréécciieeuuxx  ccoonnsseeiillss  qquuee  vvoouuss    nnee  cceesssseezz  ddee  mmee  

pprrooddiigguueerr..  

♦♦  AA  ttoouuss  mmeess  PPrrooffeesssseeuurrss  dduu  LLyyccééee,,  dduu  CCoollllèèggee  ddee  llaa  FFaaccuullttéé  qquuii  mm’’oonntt  ppeerrmmiiss  

dd’’aapppprreennddrree  dd’’eeuuxx..  TTrroouuvveezz  iiccii  ll’’eexxpprreessssiioonn    ddee  mmaa  pprrooffoonnddee  ggrraattiittuuddee..  

♦♦  AAuu  DDrr  JJuulliieenn  YYvveess  TTRRAAOORREE,,  ffrrèèrree,,  aammii,,  ccoommppaaggnnoonn  ddee  llaa  ffaaccuullttéé,,  mmeerrccii  

ppoouurr  ttoonn  aaccccoommppaaggnneemmeenntt  dduurraanntt  cceess  aannnnééeess..  

♦♦  AA  ttoouuss  lleess  pprreessttaattaaiirreess  eett  cclliieennttss  qquuii  oonntt  aacccceeppttéé  ddee  ssee  ssoouummeettttrree  àà  nnoottrree  ééttuuddee..  

JJ’’eessppèèrree  dduu  ffoonndd  dduu  ccœœuurr  qquuee  vvoouuss  ssooyyeezz  lleess  pprriinncciippaauuxx  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ddeess  

rrééssuullttaattss  ddee  cceettttee  ééttuuddee..  
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AA  nnoottrree  mmaaîîttrree  eett  jjuuggee    

DDoocctteeuurr  OOuummaarr  GGuuiinnddoo  

♦♦    MMééddeecciinn  ggéénnéérraalliissttee  aauu  CCSSRRééff  CCIIVV  

♦♦  DDiippllôômméé  ddee  llaa  33éé  pprroommoottiioonn    EEPPIIVVAACC//VVaacccciinnoollooggiiee//MMaannaaggeemmeenntt  

♦♦    MMééddeecciinn  ffaaiissaanntt  ffoonnccttiioonn  dd’’aaddjjooiinntt  aauu  CCSSRRééff  CCIIVV  

♦♦  AAttttaacchhéé  ddee  RReecchheerrcchhee  aauupprrèèss  dduu  MMiinniissttèèrree  ddee  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  eett  ddee  llaa  

rreecchheerrcchhee  sscciieennttiiffiiqquuee..  

CChheerr  mmaaîîttrree,,    

••  CC’’eesstt  uunn  hhoonnnneeuurr  qquuee  vvoouuss  nnoouuss  ffaaiitteess  eenn  aacccceeppttaanntt  ddee  jjuuggeerr  ccee  ttrraavvaaiill  ;;  

••  VVooss  qquuaalliittééss  aaccaaddéémmiiqquueess  eett  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  eett  vvoottrree  ccoouurrttooiissiiee  ffoonntt  ddee  

vvoouuss  uunn  hhoommmmee  rreemmaarrqquuaabbllee  ;;  

••  TTrroouuvveezz  iiccii,,  ll’’eexxpprreessssiioonn  ddee  nnoottrree  ssiinnccèèrree  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  eett  ddee  nnoottrree  

pprrooffoonndd  rreessppeecctt..  
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AA  nnoottrree  mmaaîîttrree  eett  CCooddiirreecctteeuurr  

DDoocctteeuurr  BBoouubbaaccaarr  TTRRAAOORREE  

♦♦  GGyynnééccoolloogguuee  OObbssttééttrriicciieenn..  

♦♦  MMééddeecciinn  cchheeff  dduu  CCSSRRééff  CCVVII  dduu  DDiissttrriicctt  ddee  BBaammaakkoo..  

♦♦  TTrrééssoorriieerr  ggéénnéérraall  ddee  llaa  SSoocciiééttéé  MMaalliieennnnee  ddee  GGyynnééccoollooggiiee  eett  

dd’’OObbssttééttrriiqquuee..  

CChheerr  mmaaîîttrree,,  

••  VVoottrree  eesspprriitt  ccrriittiiqquuee  eett  vvoottrree  oobbjjeeccttiivviittéé  oonntt  llaarrggeemmeenntt  ccoonnttrriibbuuéé  àà  rreennffoorrcceerr  

llaa  qquuaalliittéé  ddee  ccee  ttrraavvaaiill..  

••  RReecceevveezz    iiccii,,  nnooss  ssiinnccèèrreess  rreemmeerrcciieemmeennttss..  
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AA  nnoottrree  mmaaîîttrree  eett  PPrrééssiiddeenntt  

PPrrooffeesssseeuurr  SSaalliiff  DDIIAAKKIITTEE  

♦♦  PPrrooffeesssseeuurr  hhoonnoorraaiirree  ddee  ggyynnééccoollooggiiee  eett  dd’’oobbssttééttrriiqquuee  àà  llaa  FFMMPPOOSS  

♦♦  GGyynnééccoolloogguuee  aaccccoouucchheeuurr  aauu  CCHHUU--HHGGTT  

CChheerr  mmaaîîttrree,,    

••  NNoouuss  ssoommmmeess  hhoonnoorrééss  qquuee  vvoouuss  aayyeezz  aacccceeppttéé  ddee  pprrééssiiddeerr  ccee  ttrraavvaaiill  ;;  

••  LLaa  qquuaalliittéé  eett  llaa  ccllaarrttéé  ddee  vvoottrree  eennsseeiiggnneemmeenntt  ffoorrcceenntt  ll’’aaddmmiirraattiioonn  ;;  

••  VVoottrree  rriigguueeuurr  sscciieennttiiffiiqquuee,,  vvooss  qquuaalliittééss  hhuummaaiinneess  ddee  mmêêmmee  qquuee  vvoottrree  ttoottaallee  

ddiissppoonniibbiilliittéé  mmaallggrréé  vvooss  mmuullttiipplleess  ooccccuuppaattiioonnss  ffoonntt  ddee  vvoouuss  uunn  eexxeemmppllee  àà  

ssuuiivvrree  ;;  

••  PPeerrmmeetttteezz--nnoouuss  ddee  vvoouuss  eexxpprriimmeerr  nnoottrree  pprrooffoonnddee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee..  
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AA  nnoottrree  MMaaîîttrree  eett  DDiirreecctteeuurr  ddee  tthhèèssee  

DDoocctteeuurr  MMoouussttaapphhaa  TTOOUURREE  

♦♦  GGyynnééccoolloogguuee  OObbssttééttrriicciieenn  

♦♦  DDiippllôômméé  dd’’éécchhooggrraapphhiiee  ddee  llaa  ffaaccuullttéé  ddee  mmééddeecciinnee  ddee  BBrreesstt    

♦♦  TTiittuullaaiirree  dd’’uunn  cceerrttiiffiiccaatt  dduu  ccoouurrss  eeuurrooppééeenn  dd’’ééppiiddéémmiioollooggiiee  TTrrooppiiccaall  ddee  

BBaallee  eenn  SSuuiissssee    

♦♦  TTiittuullaaiirree  dd’’uunn  cceerrttiiffiiccaatt  ddee  ffééccoonnddaattiioonn  iinn  vviittrroo  ddee  HHaammbboouurrgg  eenn  

AAlllleemmaaggnnee    

♦♦  TTiittuullaaiirree  dd’’uunn  mmaasstteerr  eenn  rreecchheerrcchhee  ssuurr  llee  ssyyssttèèmmee  ddee  ssaannttéé  ddee  

ll’’uunniivveerrssiittéé  lliibbrree  ddee  BBrruuxxeelllleess    

♦♦  MMaaîîttrree  aassssiissttaanntt  ddee  ggyynnééccoollooggiiee  àà  llaa  FFMMPPOOSS  

♦♦  MMééddeecciinn  cchheeff  dduu  cceennttrree  ddee  CCSSRRééff  CCIIVV  dduu  DDiissttrriicctt  ddee  BBaammaakkoo    

♦♦  CChheevvaalliieerr  ddee  ll’’oorrddrree  nnaattiioonnaall..      

CChheerr  mmaaîîttrree,,  

••  VVoottrree  mmooddeessttiiee,,  vvoottrree  ccoouurraaggee,,  vvoottrree  ddiissppoonniibbiilliittéé  eett  ssuurrttoouutt  vvoottrree  ssoouuccii  

ccoonnssttaanntt  dduu  ttrraavvaaiill  bbiieenn  ffaaiitt  ssoonntt  ddeess  qquuaalliittééss  aaddmmiirraabblleess  ;;    

••  CC’’eesstt  ll’’ooccccaassiioonn  ppoouurr  nnoouuss  ddee  vvoouuss  eexxpprriimmeerr  nnoottrree  pprrooffoonndd  aattttaacchheemmeenntt  eett  

ttoouuttee  nnoottrree  ffiieerrttéé  dd’’êêttrree  eennccaaddrrééss  ppaarr  vvoouuss..    
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SSIIGGLLEESS  EETT  AABBRREEVVIIAATTIIOONNSS  

  

AA..MM..PP..PP..FF                      ::  AAssssoocciiaattiioonn  MMaalliieennnnee  ppoouurr  llaa  PPrrootteeccttiioonn  eett  llaa  PPrroommoottiioonn  ddee  

                                                              llaa  FFaammiillllee  

AA..VV                      ::  AAnnnneeaauu  VVaaggiinnaall  

CC..II..CC                      ::  CCoonnttrraacceeppttiiff  IInnjjeeccttaabbllee  CCoommbbiinnéé  

CC  II  PP  DD                      ::  CCoonnfféérreennccee  IInntteerrnnaattiioonnaallee  ssuurr  llaa  PPooppuullaattiioonn  eett  llee    

    DDéévveellooppppeemmeenntt    

CC..II..PP                      ::  CCoonnttrraacceeppttiiff  IInnjjeeccttaabbllee    PPrrooggeessttaattiiff    

CC  SS  CCOOMM                      ::  CCeennttrree  ddee  SSaannttéé  CCoommmmuunnaauuttaaiirree  

CC..II                        ::  CCoonnttrree  IInnddiiccaattiioonn  

CC..OO..CC                    ::  CCoonnttrraacceeppttiiffss  OOrraauuxx  CCoommbbiinnééss  

CC..OO..PP                    ::  CCoonnttrraacceeppttiiffss  OOrraauuxx  PPrrooggeessttaattiiffss  

CCSSRRééff  CCIIVV                    ::  CCeennttrree  ddee  SSaannttéé  ddee  RRééfféérreennccee  ddee  llaa  CCoommmmuunnee    IIVV  

DD..AA..TT                      ::  DDiissppeennssaaiirree  AAnnttii  TTuubbeerrccuulleeuuxx    

DD..NN..SS                      ::  DDiirreeccttiioonn  NNaattiioonnaallee  ddee  llaa  SSaannttéé  

DD..SS..RR                      ::  DDiivviissiioonn  SSaannttéé  ddee  llaa  RReepprroodduuccttiioonn    

DD..II..UU                      ::  DDiissppoossiittiiff  IInnttrraa  UUttéérriinn  

DD..SS..FF                      ::  DDiivviissiioonn  SSaannttéé  FFaammiilliiaallee  

EE..DD..SS                      ::  EEnnqquuêêttee  DDéémmooggrraapphhiiqquuee  eett  ddee  SSaannttéé  

FF..DD..AA                    ::  FFoooodd  aanndd  ddrruugg  AAddmmiinniissttrraattiioonn  

FF..SS..FF                      ::  FFoolllliiccuullee  SSttiimmuulliinnee  HHoorrmmoonnee  

GG..CC..HH                      ::  GGoonnaaddoottrroopphhiinnee  CChhoorriioonniiqquuee  

GG..EE..UU                    ::  GGrroosssseessssee  EExxttrraa  UUttéérriinnee  

GG..NN..RR..HH                    ::  GGoonnaaddoottrroopphhiinnee  RReegguullaattiinngg  HHoorrmmoonnee  

II..MM                      ::  IInnjjeeccttiioonn  IInnttrraa  MMuussccuullaaiirree  

II..PP..PP..FF                    ::  FFééddéérraattiioonn  IInntteerrnnaattiioonnaallee  ppoouurr  llee  PPllaannnniinngg  FFaammiilliiaall  

II..SS..TT                      ::  IInnffeeccttiioonn  SSeexxuueelllleemmeenntt  TTrraannssmmiissssiibbllee  

LL..HH                        ::  HHoorrmmoonnee  LLuuttééiinniiqquuee  
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LL..TT                        ::  LLiiggaattuurree  ddeess  ttrroommppeess..  

MM..AA..MM..AA                    ::  MMéétthhooddee  ddee  ll’’AAllllaaiitteemmeenntt  MMaatteerrnneellllee  eett  ddee  ll’’AAmméénnoorrrrhhééee  

MM..GG..CC                    ::  MMéétthhooddee  ddee  llaa  GGllaaiirree  CCeerrvviiccaallee  

MM..JJ..FF                      ::  MMéétthhooddee  ddeess  JJoouurrss  FFiixxeess  

MM..SS..TT                    ::  MMaallaaddiiee  SSeexxuueelllleemmeenntt  TTrraannssmmiissssiibbllee    

OO..RR..LL                      ::  OOttoo--rrhhiinnoo--llaarryynnggoollooggiiee  

OO..MM..SS                    ::  OOrrggaanniissaattiioonn  MMoonnddiiaallee  ddee  llaa  SSaannttéé    

PP..MM..II                      ::  PPrrootteeccttiioonn  mmaatteerrnneellllee  eett  iinnffaannttiillee    

PP..FF                      ::  PPllaannnniinngg  FFaammiilliiaall    

SS..CC                      ::  IInnjjeeccttiioonn  SSoouuss  CCuuttaannééee  

SS..RR                      ::  SSaannttéé  ddee  llaa  RReepprroodduuccttiioonn  

SSIIDDAA                      ::  SSyynnddrroommee  dd’’IImmmmuunnoo  DDééffiicciieennccee  AAccqquuiissee  

TT..BB..CC                      ::  TTeemmppéérraattuurree  bbaassaallee  dduu  ccoorrppss  

VV..II..HH                      ::  VViirruuss  ddee  ll’’iimmmmuunnooddééffiicciieennccee  hhuummaaiinnee  

VV..HH..BB                      ::  VViirruuss  dd’’hhééppaattiittee  BB  
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II--    IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

La croissance géométrique de la population dans les pays en voie de 

développement et les problèmes qui y sont liés sont considérés comme une 

entrave à une croissance économique continue et à un développement durable. 

Ainsi la maîtrise des naissances par la séparation de la reproduction à la 

sexualité à travers des programmes de santé reproductive constitue un enjeu 

majeur pour la majorité des gouvernements de ces pays.  

Dans ces programmes, on parle de santé reproductive quand les gens sont à 

mesure d’avoir une vie sexuelle satisfaisante dépourvue de dangers et qu’ils ont 

à la fois les moyens de procréer et la liberté de décider quand et avec quelle 

fréquence ils le font. Cette dernière condition sous-entend le droit des hommes 

et des femmes d’être informés et d’avoir accès à des méthodes contraceptives de 

leur choix qui sont sans danger, efficaces, abordables, acceptables et 

disponibles. De même, les droits reproductifs reposent sur la reconnaissance du 

fait que tous les couples ont pour droit fondamental de décider en toute liberté et 

de façon responsable  du nombre, de l’espacement et du calendrier de naissance 

de leurs enfants et d’avoir les informations et les moyens de le faire, ainsi que le 

droit de parvenir au niveau le plus élevé de santé sexuelle et reproductive. 

(Beijing 1995)[1] 

La contraception est reconnue comme un moyen essentiel pour maintenir la 

santé et le bien être des femmes ainsi que de leur famille. En effet, le rôle capital 

que joue la planification familiale  dans la réduction de la  mortalité maternelle, 

néonatale et infantile a été mis en évidence lors  de plusieurs études et 

rencontres internationales notamment lors de la Conférence  Internationale sur la 

Population et le Développement (CIPD)  tenue en septembre 1991 au Caire. [2]  

Au Mali, l’introduction des méthodes modernes de contraception est consécutive  

à la création de l’Association Malienne pour la Protection et la Promotion de la 

Famille (AMPPF) en 1972 et à  la réorientation de la politique de santé 

maternelle et infantile. Cette introduction est également consécutive  à la 
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création de la Division Santé Familiale et Communautaire (DSFC) en 1980 

transformée en Division Santé de la Reproduction (DSR) en 2001 au sein de la 

Direction Nationale de la Santé (DNS).  

Le gouvernement du Mali  ayant  pris conscience de l’impact des problèmes de 

population sur le développement socio économique du pays a adopté le 8 mai 

1991 une politique nationale de population révisée en 2001. [2] 

 Malgré des efforts entrepris en matière de Santé de la Reproduction (SR), force 

est de constater que le Mali fait partie des pays où la prévalence contraceptive 

est l’une des plus basses seulement 8% selon l’Enquête Démographique de 

Santé (EDS IV). [14]  

Il ressort également des données de cette enquête que : 

� la mortalité maternelle est très élevée : 464 pour 100 000 naissances 

vivantes, ainsi chaque année au Mali, 3000 femmes meurent des 

complications de la grossesse et de l’accouchement, soit un décès toutes 

les trois heures.  

� la mortalité infanto-juvénile est aussi très élevée : 191 pour 1000 

naissances vivantes soit 1 décès sur 5 naissances vivantes avant l’âge de 

5 ans dont 4,6% entre 0 et 1 mois, 5% entre 1 et 12 mois et 10,5% entre 1 

et 5 ans. 

� la fécondité globale est assez élevée, soit 6,6 enfants par femme. [14] 

� des milliers de femmes et de filles souffrent de complications et de 

séquelles liées à des grossesses non planifiées. Ainsi, espacer les 

grossesses d’au moins deux ans augmente les chances de survie des 

enfants. La contraception peut contribuer à réduire le nombre des 

avortements non médicalisés et ainsi jouer un rôle important dans la 

réduction  de la mortalité et des incapacités  maternelles. [2, 32] 

� aussi les besoins non satisfaits en matière de PF exprimés par les femmes 

mariées sont de l’ordre de 28,5%. L’existence d’un tel niveau de besoins 

non satisfaits en PF contraste avec la faible prévalence contraceptive. [2] 
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Dès lors, il devient urgent et indispensable d’inverser la tendance qui 

hypothèque  la qualité de vie et fragilise la survie des femmes et des enfants.  

AA  ttrraavveerrss  ccee  ttrraavvaaiill  nnoouuss  aavvoonnss  vvoouulluu  aappppoorrtteerr  nnoottrree  mmooddeessttee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  eenn  

iinniittiiaanntt::  CCoonnnnaaiissssaanncceess  eett  uuttiilliissaattiioonn  ddee  llaa  ccoonnttrraacceeppttiioonn    

cchheezz  lleess  ppaattiieenntteess  aauu  CCeennttrree  ddee  SSaannttéé  ddee  RRééfféérreennccee  ddee  llaa  

CCoommmmuunnee  IIVV  dduu  DDiissttrriicctt  ddee  BBaammaakkoo,,  qquuii  oobbsseerrvveenntt  uunn  ffaaiibbllee  ttaauuxx  

ddee  pprréévvaalleennccee  ccoonnttrraacceeppttiivvee  ((88%%))  aavveecc  ccoommmmee  oobbjjeeccttiiffss..  
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IIII--  OOBBJJEECCTTIIFFSS  

OOBBJJEECCTTIIFF  GGEENNEERRAALL  

AApppprréécciieerr  lleess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  eett  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  llaa  ccoonnttrraacceeppttiioonn  cchheezz  lleess  cclliieenntteess    

dduu  cceennttrree  ddee  ssaannttéé  ddee  rrééfféérreennccee  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  IIVV  dduu  DDiissttrriicctt  ddee  BBaammaakkoo    

OOBBJJEECCTTIIFFSS  SSPPEECCIIFFIIQQUUEESS  

��  DDéétteerrmmiinneerr  llee  pprrooffiill  ssoocciiooddéémmooggrraapphhiiqquuee  ddeess  uuttiilliissaattrriicceess  ddee  llaa  

ccoonnttrraacceeppttiioonn  aauu  CCSSRRééff  CCIIVV..  

��  AApppprréécciieerr  llaa  ppeerrcceeppttiioonn  ddeess  uuttiilliissaattrriicceess  ssuurr  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  

pprreessttaattiioonn  ddee  llaa  ccoonnttrraacceeppttiioonn  aauu  CCSSRRééff  CCIIVV..  

��  AApppprréécciieerr  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  uuttiilliissaattrriicceess  ssuurr  lleess  mméétthhooddeess  jjoouuaanntt  uunn  

rrôôllee  ddaannss  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  lleess  IISSTT//SSIIDDAA..  

��  DDééccrriirree  lleess  ddiifffféérreenntteess  mméétthhooddeess  ddee  cchhooiixx..  

��  IIddeennttiiffiieerr  lleess  mmoottiiffss  dd’’aabbaannddoonn  eett//oouu  ddee  cchhaannggeemmeenntt  ddee  mméétthhooddeess  

ccoonnttrraacceeppttiivveess..  
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IIIIII--  GGEENNEERRAALLIITTEESS  

AAAAAAAA........  LLLLLLLLAAAAAAAA        PPPPPPPPLLLLLLLLAAAAAAAANNNNNNNNIIIIIIIIFFFFFFFFIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAATTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNN        FFFFFFFFAAAAAAAAMMMMMMMMIIIIIIIILLLLLLLLIIIIIIIIAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEE        

SSeelloonn  ll’’OOMMSS,,  llaa  ppllaanniiffiiccaattiioonn  ffaammiilliiaallee  eesstt  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  mmeessuurreess  eett  mméétthhooddeess  

qquuee  lleess  hhoommmmeess  eett  lleess  ffeemmmmeess  pprreennnneenntt  oouu  uuttiilliisseenntt  ppoouurr  éévviitteerr  ddeess  ggrroosssseesssseess  

nnoonn  ddééssiirrééeess  eett  oorrggaanniisseerr  llaa  vveennuuee  ddeess  eennffaannttss  qquuaanndd  iillss  llee  ddééssiirreenntt..    

EEllllee  lleeuurr  ppeerrmmeett  dd’’aavvooiirr  ddeess  eennffaannttss  aauu  mmoommeenntt  ooùù  iillss  llee  ddéécciiddeenntt,,  dd’’aavvooiirr  jjuussttee  

llee  nnoommbbrree  dd’’eennffaanntt  qquu’’iillss  ddééssiirreenntt  eett  ddoonntt  iillss  ppeeuuvveenntt  pprreennddrree  ssooiinnss,,  dd’’eessppaacceerr  

ccoonnvveennaabblleemmeenntt  llaa  nnaaiissssaannccee  ddee  lleeuurrss  eennffaannttss..  

DDee  nnooss  jjoouurrss  llee  ccoonncceepptt  ddee  llaa  ppllaanniiffiiccaattiioonn  ffaammiilliiaallee  ssee  ccoouuppllee  aavveecc  cceelluuii  ddee  llaa  

ssaannttéé  ddee  llaa  rreepprroodduuccttiioonn  ((SSRR))..  SSeelloonn  llaa  ddééffiinniittiioonn  aaddooppttééee  àà  llaa  ccoonnfféérreennccee  

iinntteerrnnaattiioonnaallee  ssuurr  llaa  ppooppuullaattiioonn  eett    llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  eenn  11999944  aauu  CCaaiirree,,  llaa  SSRR  eesstt  

llee  ««  bbiieenn  êêttrree  ggéénnéérraall,,  ttaanntt  pphhyyssiiqquuee  qquuee  mmeennttaall  eett  ssoocciiaall  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  hhuummaaiinnee  

ppoouurr  ttoouutt  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  ll’’aappppaarreeiill  ggéénniittaall,,  sseess  ffoonnccttiioonnss  eett  ssoonn  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  

eett  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  ll’’aabbsseennccee  ddee  mmaallaaddiiee  oouu  dd’’iinnffiirrmmiittéé  »»..  

LLaa  PPFF  ccoommppoorrttee  ddiivveerrsseess  aaccttiivviittééss  qquuii  ssoonntt  ::  

��      LL’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  llee  ccoonnsseeiill  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ssaannttéé  ddee  llaa  ffaammiillllee  ;;  

��  LL’’éédduuccaattiioonn  sseexxuueellllee  eett  ffaammiilliiaallee  ;;  

��  LLaa  pprréévveennttiioonn  eett  llee  ttrraaiitteemmeenntt  ddee  llaa  ssttéérriilliittéé  ccoonnjjuuggaallee  ;;  

��  LLaa  ccoonnssuullttaattiioonn  pprréénnuuppttiiaallee  ;;  

��  LLaa  ccoonnttrraacceeppttiioonn  ;;  

��  LLaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  VVIIHH//SSIIDDAA  ;;    

��  LLaa  ffoorrmmaattiioonn,,  llaa  ssuuppeerrvviissiioonn  eett  ll’’éévvaalluuaattiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell  ;;  

��  LLaa  rreecchheerrcchhee..          

NNoottrree  ééttuuddee  ssee  pprrooppoossee  dd’’eexxpplloorreerr  uunnee  ddeess  ccoommppoossaanntteess  ddee  llaa  ppllaanniiffiiccaattiioonn  

ffaammiilliiaallee  ::  llaa  ccoonnttrraacceeppttiioonn..  
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BBBBBBBB........  LLLLLLLLAAAAAAAA        CCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNNTTTTTTTTRRRRRRRRAAAAAAAACCCCCCCCEEEEEEEEPPPPPPPPTTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNN  

SSeelloonn  llee  ddiiccttiioonnnnaaiirree  ddee  mmééddeecciinnee  FFllaammmmaarriioonn  77èèmmee  ééddiittiioonn,,  llaa  ccoonnttrraacceeppttiioonn  

eesstt  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  pprrooccééddééss  tteemmppoorraaiirreess  eett  rréévveerrssiibblleess  ddeessttiinnééss  àà  eemmppêêcchheerr  llaa  

ccoonncceeppttiioonn,,  ssoonntt  ddoonncc  eexxcclluuss  ddee  cceettttee  ddééffiinniittiioonn  lleess  pprrooccééddééss  cchhiirruurrggiiccaauuxx  

iirrrréévveerrssiibbllee  ((vvaasseeccttoommiiee,,  lliiggaattuurreess  ddeess  ttrroommppeess))  qquuii  rreesstteenntt  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunnee  

ssttéérriilliissaattiioonn..  

EEnn  pprraattiiqquuee,,  oonn  ddiissttiinngguuee  aaccttuueelllleemmeenntt  qquuaattrree  ((44))  ggrraannddss  mmooddeess  ddee  

ccoonnttrraacceeppttiioonn  sseelloonn  llee  pprrooccééddéé  aauuqquueell  iillss  ffoonntt  aappppeell  ::  

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  CCeeuuxx  qquuii  bbllooqquueenntt  ll’’oovvuullaattiioonn..  

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  CCeeuuxx  qquuii  bbllooqquueenntt  llaa  ssppeerrmmaattooggeennèèssee  ((ssttaaddee  eexxppéérriimmeennttaall))..                      

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  CCeeuuxx  qquuii  ffoonntt  oobbssttaaccllee  àà  llaa  ffééccoonnddaattiioonn  ((aabbsstteennttiioonn  ppéérriiooddiiqquuee,,  ccooïïtt  

iinntteerrrroommppuu,,  pprréésseerrvvaattiiff,,  mméétthhooddee  OOggiinnoo  KKnnaauuss))..  

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  CCeeuuxx  qquuii  ffoonntt  oobbssttaaccllee  àà  llaa  nniiddaattiioonn  ddee  ll’’œœuuff..  

ppoouurr  ttrrooiiss  ((33))  ttyyppeess  ddee  mméétthhooddeess  ccoonnttrraacceeppttiivveess  ::      

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  MMéétthhooddee  mmooddeerrnnee,,  

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  MMéétthhooddee  nnaattuurreellllee,,  

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  MMéétthhooddee  ttrraaddiittiioonnnneellllee..  

BBiieenn  qquuee  llaa  ddééffiinniittiioonn  ddee  llaa  ccoonnttrraacceeppttiioonn  pprreennnnee  eenn  ccoommppttee  llee  ccoonncceepptt  ddee  llaa  

rréévveerrssiibbiilliittéé,,  nnoouuss  aabboorrddeerroonnss  lleess  mméétthhooddeess  ddee  ssttéérriilliissaattiioonn  vvoolloonnttaaiirree  qquuii  eelllleess,,  

ssoonntt  ddeess  mméétthhooddeess  ddee  PPFF  iirrrréévveerrssiibblleess  mmaaiiss  qquuii  ssoonntt  iinnttééggrrééeess  ddaannss  llee  ««  ppaaqquueett  »»  

ddee  pprreessttaattiioonn  ddee  ccoonncceeppttiioonnss..  

LLeess  ccrriittèèrreess  dd’’éévvaalluuaattiioonn  dd’’uunnee  mméétthhooddee  ccoonnttrraacceeppttiivvee  ssoonntt  ddoonncc  ::  

ll’’eeffffiiccaacciittéé,,  ll’’aacccceeppttaabbiilliittéé,,  ll’’iinnnnooccuuiittéé  eett  llaa  rréévveerrssiibbiilliittéé..    

��    LL’’eeffffiiccaacciittéé  ::  eesstt  tthhééoorriiqquuee  eett  pprraattiiqquuee  ss’’eexxpprriimmaanntt  ppaarr  

ll’’iinnddiiccee  ddee  PPeeaarrll..    

EEllllee  ssee  mmeessuurree  ppaarr  llaa  pprrooppoorrttiioonn  ddaannss  llaaqquueellllee  llaa  ffééccoonnddaattiioonn  mmaatteerrnneellllee  ssee  

rreettrroouuvvee  rréédduuiittee  ppaarr  ll’’eemmppllooii  dd’’uunnee  mméétthhooddee  ccoonnttrraacceeppttiivvee  ddoonnnnééee..  
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LL’’IInnddiiccee  ddee  PPEEAARRLL  éévvaalluuee  llee  nnoommbbrree  ddee  ggrroosssseesssseess  ssuurrvveennuueess  cchheezz  110000  

ffeemmmmeess  eexxppoossééeess  ppeennddaanntt  1122  ccyycclleess..  

CCeett  iinnddiiccee  ss’’eexxpprriimmee  ppaarr  llaa  ffoorrmmuullee  ::  

                                                                                                                                    NNoommbbrree  ddee  ggrroosssseesssseess      

RR        ==    ------------------------------------------------------------------------------------------------    xx    11220000  

  NNoommbbrree  ttoottaall  ddee  mmooiiss  dd’’eexxppoossiittiioonn  

  

��  LL’’eeffffiiccaacciittéé  tthhééoorriiqquuee  ddee  llaa  ccoonnttrraacceeppttiioonn  

CC’’eesstt  ll’’eeffffiiccaacciittéé  tteecchhnniiqquuee  ddee  llaa  ccoonnttrraacceeppttiioonn  iimmpplliiqquuaanntt  ll’’uuttiilliissaattiioonn  dd’’uunnee  

mméétthhooddee    ccoonnttrraacceeppttiivvee  ddee  mmaanniièèrree  ccoonnttiinnuuee  ssuuiivvaanntt  lleess  iinnssttrruuccttiioonnss  ddoonnnnééeess..  

��  LL’’eeffffiiccaacciittéé  pprraattiiqquuee  ddee  llaa  ccoonnttrraacceeppttiioonn  

CC’’eesstt  ll’’eeffffiiccaacciittéé  ddee  ll’’uussaaggee  ddee  llaa  ccoonnttrraacceeppttiioonn,,  lliiééee  àà  ll’’aacccceeppttaabbiilliittéé  eett  àà  llaa  

mmoottiivvaattiioonn  ddeess  ccoouupplleess  qquuii  ll’’uuttiilliisseenntt..  

��    LL’’aacccceeppttaabbiilliittéé  ::    

EEllllee  ddééppeenndd  eenn  ppaarrttiiee  ddee  ssoonn  aattttiittuuddee  eett  ddee  ll’’aattttiittuuddee  ddeess  aauuttrreess  àà  ll’’ééggaarrdd  ddee  llaa  

mméétthhooddee  eett  ddee  llaa  ccoonnttrraacceeppttiioonn  eenn  ggéénnéérraall  [[1155]]..  

LLeess  pprriinncciippaauuxx  ccrriittèèrreess  dd’’aacccceeppttaabbiilliittéé  dd’’uunnee  mméétthhooddee  ssoonntt  ::  ll’’aattttiittuuddee  ddeess  

pprreessttaattaaiirreess  vviiss  àà  vviiss  ddee  llaa  mméétthhooddee,,  lleess  eeffffeettss  sseeccoonnddaaiirreess  eett  lleeuurr  pprriissee  eenn  cchhaarrggee,,  

lleess  qquueessttiioonnss  ssoocciiaalleess,,  ccuullttuurreelllleess  eett  rreelliiggiieeuusseess  lliiééeess  àà  llaa  mméétthhooddee,,  llaa  ffaacciilliittéé  

dd’’uuttiilliissaattiioonn,,  ll’’aacccceeppttaabbiilliittéé  ddee  llaa  mméétthhooddee  ((ccooûûtt,,  ddiissppoonniibbiilliittéé,,  ffaacciilliittéé  

dd’’aaccqquuiissiittiioonn)),,  lleess  rrééppeerrccuussssiioonnss  ssuurr  lleess  rreellaattiioonnss  dduu  ccoouuppllee..  [[1155]]  

��  LL’’iinnnnooccuuiittéé  

TToouutt  ccoommmmee  iill  nn’’eexxiissttee  ppaass  ddee  ccoonnttrraacceeppttiiffss  eeffffiiccaacceess  àà  110000%%,,  iill  nn’’eexxiissttee  ppaass  nnoonn  

pplluuss  ddee  ccoonnttrraacceeppttiiffss  ssaannss  rriissqquuee..    

EEnn  ffaaiitt,,  iill  eexxiissttee  ttoouuttee  uunnee  vvaarriiééttéé  ddee  rriissqquueess  aauuxxqquueellss  oonn  ss’’eexxppoossee  lloorrssqquu’’oonn  

uuttiilliissee  uunnee  cceerrttaaiinnee  mméétthhooddee  ::    

��  LLeess  rriissqquueess  lliiééss  aauuxx  ddaannggeerrss  iinnhhéérreennttss  àà  llaa  mméétthhooddee  ssoonntt  ccee  qquuee  llaa  

mméétthhooddee  eesstt  lliiééee  àà  uunn  ddééccèèss,,  uunnee  hhoossppiittaalliissaattiioonn,,  uunnee  ppeerrttee  ddee  ffééccoonnddiittéé,,  
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uunnee  hhyyssttéérreeccttoommiiee,,  ddeess  ddoouulleeuurrss,,  uunnee  iinnffeeccttiioonn  ddeess  vvooiieess  ggéénniittoo--uurriinnaaiirree,,  

eettcc..  

��  LLeess  rriissqquueess  ppoouuvvaanntt  aappppaarraaîîttrree  eenn  rraaiissoonn  ddeess  iinnccoonnvvéénniieennttss  qquuee  llaa  

mméétthhooddee  ppeeuutt  pprréésseenntteerr  ::  cceettttee  mméétthhooddee  rreenndd--eellllee  lleess  rraappppoorrttss  sseexxuueellss  

mmooiinnss  aaggrrééaabblleess  vvooiirree  mmêêmmee  ddééssaaggrrééaabblleess  ??    EEsstt--eellllee  ttrrèèss  cchhèèrree  ??  FFaaiitt--

eellllee  ppeerrddrree  ddeess  hheeuurreess  oouu  ddeess  jjoouurrss  ddee  ttrraavvaaiill  ??  EEnnttrraaîînnee  tt--eellllee  uunnee  

iinnssaattiissffaaccttiioonn  oouu  ll’’eemmbbaarrrraa  dduu  ppaarrtteennaaiirree  ??  eettcc..  

��  LLeess  rriissqquueess  lliiééss  àà  llaa  ggrroosssseessssee  eenn  ccaass  dd’’éécchheeccss  ddee  llaa  mméétthhooddee  ((oouu  ssii  llee  

ccoouuppllee  ffaaiitt  uunnee  eerrrreeuurr  ddaannss  ll’’uuttiilliissaattiioonn    ddee  llaa  mméétthhooddee))  [[1122]]..                                  

��    LLaa  rréévveerrssiibbiilliittéé    

LLaa  rréévveerrssiibbiilliittéé  dd’’uunnee  mméétthhooddee  ccoonnttrraacceeppttiivvee  ssee  mmeessuurree  ppaarr  llaa  ccaappaacciittéé  àà  rreevveenniirr  àà  

ll’’ééttaatt  iinniittiiaall  àà  ll’’aarrrrêêtt  ddee  llaa  pprriissee  ddee  llaa  mméétthhooddee..  EEllllee  ppeeuutt  êêttrree  iimmmmééddiiaattee  oouu  

uullttéérriieeuurree  [[2200]]..  

11--    MMEETTHHOODDEE  MMOODDEERRNNEE  

                                                            11..11--    CCOONNTTRRAACCEEPPTTIIOONN  HHOORRMMOONNAALLEE    

LLeess  ccoonnttrraacceeppttiiffss  hhoorrmmoonnaauuxx  ccoonnssttiittuueenntt  lleess  mméétthhooddeess  nnoonn  cchhiirruurrggiiccaalleess  lleess  pplluuss  

ppooppuullaaiirreess  eett  lleess  pplluuss  eeffffiiccaacceess  aauu  mmoonnddee  ppoouurr  ll’’eessppaacceemmeenntt  ddeess  nnaaiissssaanncceess  eett    llaa  

rréégguullaattiioonn  ddee  llaa  ffééccoonnddiittéé..    

LLeess  ccoonnttrraacceeppttiiffss  hhoorrmmoonnaauuxx  ssoonntt  ddeess  ccoommppoossééss  ssyynntthhééttiiqquueess  ddeessttiinnééss  àà  

rreesssseemmbblleerr  aauuxx  hhoorrmmoonneess  nnaattuurreelllleess  pprréésseenntteess  ddaannss  llee  ccoorrppss  ddee  llaa  ffeemmmmee..    

CCeess  hhoorrmmoonneess,,  ll’’œœssttrrooggèènnee  eett  llaa  pprrooggeessttéérroonnee  ssoonntt  eesssseennttiieelllleess  aauu  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  ccyyccllee  mmeennssttrruueell,,  eett  ddoonncc  àà  ll’’oovvuullaattiioonn  qquuii  ppeerrmmeettttrraa,,  eellllee,,  llaa  

ffééccoonnddaattiioonn..    

                                                                                      VVooiiee  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn    

EEllllee  eesstt  oorraallee,,  iinnjjeeccttaabbllee  ((IIMM)),,  oouu  eenn  iimmppllaanntt  ((SSCC))..    

IIll  eexxiissttee  aaiinnssii  ::  

••  lleess  ccoonnttrraacceeppttiiffss  oorraauuxx  oouu  ppiilluulleess  ddoonntt  oonn  ddiissttiinngguuee  ddeeuuxx  ((22))  ttyyppeess  ::  lleess  

ppiilluulleess  ooeessttrroopprrooggeessttaattiivveess  ((ccoommbbiinnééeess  eett  ssééqquueennttiieelllleess))  eett  lleess  ppiilluulleess  

pprrooggeessttaattiivveess  ;;  
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••  lleess  iinnjjeeccttaabblleess  ::  ccee  ssoonntt  ddeess  ccoonnttrraacceeppttiiffss  eenn  iinnjjeeccttiioonnss  iinnttrraammuussccuullaaiirreess  

bbiimmeessttrriieellllee  oouu  ttrriimmeessttrriieellllee  ;;  

••  lleess  iimmppllaannttss  ::  ccee  ssoonntt  ddeess  pprrooggeessttaattiiffss  iinnsséérrééss  eenn  ssoouuss  ccuuttaannééeess,,  iillss  oonntt  llaa  

lliibbéérraattiioonn  pprroolloonnggééee  ;;  dd’’uunnee  dduurrééee  ddee  11  àà  55  aannss..  

                                                                                            LLee  mmééttaabboolliissmmee    

LLeess  hhoorrmmoonneess  nnaattuurreelllleess  ssééccrrééttééeess  ppaarr  ll’’oovvaaiirree  oouu  iinnttrroodduuiitteess  ppaarr  vvooiiee,,  

ppaarreennttéérraallee  oouu  eenn  ssoouuss--ccuuttaannéé  aatttteeiiggnneenntt  dd’’aabboorrdd  lleess  rréécceepptteeuurrss  

hhoorrmmoonnaauuxx  aavvaanntt  dd’’êêttrree  mmééttaabboolliissééeess  ppaarr  llee  ffooiiee  ;;  lleess  hhoorrmmoonneess  ddee  

ssyynntthhèèssee  ppaasssseenntt  dd’’aabboorrdd  ddaannss  llee  ffooiiee  aavvaanntt  dd’’aatttteeiinnddrree  lleess  rréécceepptteeuurrss  

hhoorrmmoonnaauuxx  [[2222]]..  

EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llee  ffooiiee,,  sseeuull  llee  33  mmeetthhooxxyy  1177  eetthhiinnyyll  eessttrraaddiiooll  eesstt  

ddéémmeetthhyylléé  eett  ppeeuutt  ddoonncc  eennttrraaîînneerr  lleess  pprroobbllèèmmeess  dd’’iinnttoolléérraannccee..  LLeess  

mmoorreetthhiisstteerroonnee,,  nnoorrggeessttrreell  eett  nnoorrggeessttrriieennoonnee  ppeeuuvveenntt  ffrraanncchhiirr  llaa  bbaarrrriièèrree  

hhééppaattiiqquuee  ssaannss  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  pprrééaallaabbllee  [[2222]]..  

⇒⇒    LLEESS  PPIILLUULLEESS  OOEESSTTRROOPPRROOGGEESSTTAATTIIVVEESS  ::  LLAA  

PPIILLUULLEE  CCOOMMBBIINNEEEE  

LLeess  ccoonnttrraacceeppttiiffss  oorraauuxx  ccoommbbiinnééss  ssoonntt  ddeess  ppiilluulleess  qquuii  ccoonnttiieennnneenntt  ddeess  hhoorrmmoonneess  

œœssttrrooggèènneess  eett  pprrooggeessttéérroonnee..  OOnn  lleess  pprreenndd  ttoouuss  lleess  jjoouurrss  àà  llaa  mmêêmmee  hheeuurree..  

TTyyppeess  ddee  ccoonnttrraacceeppttiiffss  oorraauuxx  ccoommbbiinnééss  

SSeelloonn  llee  ddoossaaggee  ddeess  hhoorrmmoonneess  dduurraanntt  llee  ccyyccllee,,  oonn  aa  lleess  ::  

��  MMoonnoopphhaassiiqquueess  ::  lleess  2211  ppiilluulleess  aaccttiivveess  ccoonnttiieennnneenntt  llaa  mmêêmmee  

qquuaannttiittéé  dd’’œœssttrrooggèènnee--pprrooggeessttéérroonnee,,  

��  BBii  pphhaassiiqquueess  ::  lleess  2211  ppiilluulleess  aaccttiivveess  ccoonnttiieennnneenntt  22  ccoommbbiinnaaiissoonnss  

ddiifffféérreenntteess,,    

��  TTrrii  pphhaassiiqquueess  ::  lleess  2211  ppiilluulleess  aaccttiivveess  ccoonnttiieennnneenntt  33  ccoommbbiinnaaiissoonnss  

ddiifffféérreenntteess..  

                                                                                                                        AAvvaannttaaggeess          

TTrrèèss  eeffffiiccaaccee  ssii  uuttiilliisséé  ddee  mmaanniièèrree  jjoouurrnnaalliièèrree  ccoorrrreeccttee  eett  rréégguulliièèrree  ((ttaauuxx  ddee  

ggrroosssseessssee  ddee  00,,11  àà  88  ppoouurr  110000  ffeemmmmeess  ppeennddaanntt  llaa  11èèrree  aannnnééee  dd’’uuttiilliissaattiioonn))  
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��  EEffffiiccaaccee  iimmmmééddiiaatteemmeenntt    

��  EExxaammeenn  ggyynnééccoollooggiiqquuee  nn’’eesstt  ppaass  nnéécceessssaaiirree  aavvaanntt  

ll’’uuttiilliissaattiioonn,,  

��  NN’’iinntteerrffèèrree  ppaass  aavveecc  lleess  rraappppoorrttss  sseexxuueellss  

��  PPeeuu  dd’’eeffffeettss  sseeccoonnddaaiirreess  

��  PPrraattiiqquuee  eett  ffaacciillee  àà  uuttiilliisseerr,,  llee  ccooûûtt  eesstt  aabboorrddaabbllee    

��  LL’’eemmppllooii  ppeeuutt  êêttrree  aarrrrêêttéé  ffaacciilleemmeenntt      

                                        EEffffeettss  sseeccoonnddaaiirreess    

AAmméénnoorrrrhhééee,,  PPooiittrriinnee  dduurree  oouu  sseennssiibbllee,,  DDéépprreessssiioonn,,  CCéépphhaallééeess,,  NNaauussééeess  eett  

vvoommiisssseemmeennttss,,  EEttoouurrddiisssseemmeennttss,,  NNeerrvvoossiittéé,,  PPeettiitteess  ppeerrtteess  ssaannggllaanntteess  oouu  

ssaaiiggnneemmeenntt  eennttrree  lleess  rrèègglleess,,  HHyyppeerrtteennssiioonn  aarrttéérriieellllee  rréévveerrssiibbllee,,  PPrriissee  ddee  ppooiiddss,,  

SSeennssiibbiilliittéé  ddeess  sseeiinnss  aauu  ttoouucchheerr,,  aaccnnéé//  ppeeaauu  ggrraassssee,,  CCrriissee  ccaarrddiiaaqquuee,,  aattttaaqquuee  

ccéérréébbrraallee,,  tthhrroommbboossee  ppuullmmoonnaaiirree  oouu  ccéérréébbrraallee,,  ttuummeeuurr  dduu  ffooiiee  ((bbiieenn  rraarreess))..  

                                                                                          CCoonnttrree  --  iinnddiiccaattiioonnss    

CCoonnttrreess  iinnddiiccaattiioonnss  aabbssoolluueess,,  GGrroosssseessssee  ccoonnffiirrmmééee  oouu  ssuussppeeccttééee,,  AAllllaaiitteemmeenntt  ((66  

pprreemmiièèrreess  sseemmaaiinneess  dduu  ppoosstt  ppaarrttuumm)),,  TTrroouubbllee  tthhrroommbbooeemmbboolliiqquuee,,  CCaarrddiiooppaatthhiiee  

tthhrroommbbooggèènnee  eett  iinnffaarrccttuuss  dduu  mmyyooccaarrddee,,  HHéémmoogglloobbiinnooppaatthhiiee,,  hhyyppeerrtteennssiioonn  

aarrttéérriieellllee  sséévvèèrree,,  IInnssuuffffiissaannccee  rréénnaallee  cchhrroonniiqquuee,,  AAffffeeccttiioonnss  hhééppaattiiqquueess  sséévvèèrreess,,  

CCaanncceerr  dduu  sseeiinn  oouu  ccaanncceerr  ddee  ll’’eennddoommèèttrree,,  AAcccciiddeennttss  vvaassccuullaaiirreess  ccéérréébbrraauuxx,,  

HHéémmoorrrraaggiieess  ggéénniittaalleess  nnoonn  ddiiaaggnnoossttiiqquuééeess..        

⇒⇒    PPIILLUULLEESS  PPRROOGGEESSTTAATTIIVVEESS      

CCee  ssoonntt  ddeess  ppiilluulleess  qquuii  ccoonnttiieennnneenntt  uunniiqquueemmeenntt  ddee  llaa  pprrooggeessttéérroonnee..    

EElllleess  ssee  pprreennnneenntt  ttoouujjoouurrss  àà  llaa  mmêêmmee  hheeuurree..  

                                                                                                                AAvvaannttaaggeess    

TTrrèèss  eeffffiiccaaccee,,  ssii    llaa  ppiilluullee  eesstt  pprriissee  àà  llaa  mmêêmmee  hheeuurree  cchhaaqquuee  jjoouurr  ((ttaauuxx  ddee  

ggrroosssseessssee  ddee  00,,55  àà  1100  ppoouurr  110000  ffeemmmmeess  ppeennddaanntt  llaa  pprreemmiièèrree  aannnnééee  dd’’uuttiilliissaattiioonn))..  

��  EEffffiiccaaccee  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  ((iinnfféérriieeuurr  àà  2244  hheeuurreess))  ;;  

��  EExxaammeenn  ggyynnééccoollooggiiqquuee  aauussssii  nnéécceessssaaiirree  aavvaanntt  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ;;  
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��  NN’’iinntteerrffèèrreess    ppaass  aavveecc  lleess  rraappppoorrttss  sseexxuueellss  ;;  

��  NN’’aaffffeeccttee  ppaass  ll’’aallllaaiitteemmeenntt  ;;  

��  RReettoouurr  àà  llaa  ffééccoonnddiittéé  ddèèss  ll’’aarrrrêêtt  ;;  

��  PPeeuu  dd’’eeffffeett  sseeccoonnddaaiirree  ;;  

��  PPrraattiiqquuee  eett  ffaacciillee  àà  uuttiilliisseerr  ;;  

��  LLaa  cclliieennttee  ppeeuutt  ffaacciilleemmeenntt  aarrrrêêtteerr  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ;;  

��  PPeeuutt  êêttrree  ffoouurrnnii  ppaarr  uunn  ppeerrssoonnnneell  nnoonn  mmééddiiccaall  ffoorrmméé  ;;  

��  NNee  ccoonnttiieenntt  ppaass  dd’’œœssttrrooggèènnee..    

                                                                                EEffffeettss  sseeccoonnddaaiirreess  eett  ccoommpplliiccaattiioonn    

AAmméénnoorrrrhhééee  ((aabbsseennccee  ddee  ssaaiiggnneemmeenntt  oouu  ppeettiitteess  ppeerrtteess  ssaannggllaanntteess)),,  SSaaiiggnneemmeenntt  

//ppeerrttee  ssaannggllaannttee  pprroolloonnggéé  ((ee))  eett//oouu  iimmppoorrttaanntt  ((ee)),,  MMaauuxx  ddee  ttêêttee  ((ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  

aavveecc  uunnee  vviissiioonn  ttrroouubbllee)),,  DDoouulleeuurr  aabbddoommiinnaallee  eett  ppeellvviieennnnee  aavveecc  oouu  ssaannss  

ssyymmppttôômmee  ddee  ggrroosssseessssee,,  SSeennssiibbiilliittéé  ddee  llaa  ppooiittrriinnee  ((mmaassttaallggiiee)),,  EExxccèèss  ddee  ppooiillss  

((hhiirrssuuttiissmmee))  ;;  GGaaiinnss  oouu  ppeerrttee  ddee  ppooiiddss,,  AAccnnéé//ddeerrmmaattiittee  oouu  ppeerrttee  ddee  cchheevveeuuxx,,  

jjaauunniissssee,,  SSaauutt  dd’’hhuummeeuurr  oouu  ddéépprreessssiioonn  ((ppeerrttee  ddee  llaa  lliibbiiddoo))  ;;  NNaauussééee  eett  

vvoommiisssseemmeennttss,,  TThhrroommbboopphhlléébbiittee  oouu  tthhrroommbboo--eemmbboolliiee,,    

EEttoouurrddiisssseemmeenntt,,  nneerrvvoossiittéé..    

                                                                                                        CCoonnttrree  --  iinnddiiccaattiioonnss    

FFeemmmmeess  eenncceeiinntteess,,  FFeemmmmeess  qquuii  oonntt  ddeess  ssaaiiggnneemmeennttss  vvaaggiinnaauuxx  nnoonn  eexxpplliiqquuééss  

((jjuussqquu’’àà  éévvaalluuaattiioonn)),,  FFeemmmmeess  qquuii  pprreennnneenntt  ddeess  mmééddiiccaammeennttss  ppoouurr  ll’’ééppiilleeppssiiee  

((pphheennyyttooïïnnee  eett  bbaarrbbiittuurriiqquuee))  llaa  ttuubbeerrccuulloossee  ((rriiffaammppiicciinnee)),,  FFeemmmmeess  qquuii  oonntt  uunn  

ccaanncceerr  dduu  sseeiinn  oouu  ddeess  aannttééccééddeennttss..  

⇒⇒    LLEESS  IINNJJEECCTTAABBLLEESS      

LLeess  CCII  ssoonntt  ddeess  hhoorrmmoonneess  àà  bbaassee  dd’’ooeessttrrooggèènnee  eett  ddee    pprrooggeessttéérroonnee    aappppeelléé  ((CCIICC))  

oouu  ddee  pprrooggeessttéérroonnee  sseeuull  aappppeelléé  ((CCIIPP))  qquuii    ss’’iinnjjeeccttee  ppaarr  vvooiiee  iinnttrraammuussccuullaaiirree  aaffiinn  

dd’’eemmppêêcchheerr  llaa  ssuurrvveennuuee  ddee  llaa  ggrroosssseessssee..  

                                                                                                                AAvvaannttaaggeess      

��  PPrraattiiqquuee  eett  ffaacciillee  àà  uuttiilliisseerr  ;;  
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��  AAbbaannddoonn  eett  rréévveerrssiibbiilliittéé  ssaannss  iinntteerrvveennttiioonn  dd’’uunn  pprreessttaattaaiirree  ;;  

��  UUttiilliissaabbllee  ppaarr  lleess  ffeemmmmeess  qquuii  aallllaaiitteenntt  ((CCIIPP))  ;;  

��  TTrrèèss  eeffffiiccaaccee  ssii  ll’’uuttiilliissaattiioonn  eesstt  rréégguulliièèrree  ;;  

��  AAuuccuunnee  ccoommpplliiccaattiioonn  ccaarrddiioo--vvaassccuullaaiirree  oobbsseerrvvééee  ;;  

��  LLaa  cclliieennttee  nn’’aa  ppaass  bbeessooiinn  ddee  ffoouurrnniittuurreess  ;;  

��  PPeeuutt  êêttrree  ffoouurrnniiee  ppaarr  uunn  ppeerrssoonnnneell  nnoonn  mmééddiiccaall  ffoorrmméé..  

                                                                              EEffffeettss  sseeccoonnddaaiirreess    

PPeerrttuurrbbaattiioonn  dduu  ccyyccllee  mmeennssttrruueell  ;;  SSaaiiggnneemmeenntt  rréégguulliieerr  oouu  ssppoottttiinngg  ;;  

SSaaiiggnneemmeenntt  pprroolloonnggéé  oouu  aabboonnddaanntt  ;;  AAmméénnoorrrrhhééee  ;;  PPrriissee  ddee  ppooiiddss  ;;  

DDoouulleeuurr  eett  rroouuggeeuurr  àà  ll’’eemmppllaacceemmeenntt  ddee  ll’’iinnjjeeccttiioonn  ddee  4488  àà  7722  hheeuurreess  aapprrèèss  ;;  

DDoouulleeuurrss  iinntteennsseess  ddaannss  llee  bbaass  ddee  ll’’aabbddoommeenn  ;;  CCéépphhaallééeess,,  vveerrttiiggeess  eett  

cchhaannggeemmeenntt  dd’’hhuummeeuurr  ;;  EEnnvviieess  dd’’uurriinneerr  ffrrééqquueennttee..  

                                                                                                            CCoonnttrree--  iinnddiiccaattiioonnss        

TToouutteess  lleess  ffeemmmmeess  qquuii  nn’’oonntt  ppaass  eeuu  ddee  rrèègglleess  ddeeppuuiiss  uunn  cceerrttaaiinn  tteemmppss  oouu  

ppeennsseenntt  êêttrree  eenncceeiinntteess  ;;  cceelllleess  qquuii  ppeennsseenntt  vvoouullooiirr  uunn  eennffaanntt  ddaannss  lleess  1122  àà  1188  

mmooiiss  ;;  cceelllleess  qquuii  nnee  ssoonntt  ppaass  pprrêêtteess  àà  aacccceepptteerr  lleess  cchhaannggeemmeennttss  ddaannss  lleess  rrèègglleess  ;;  

cceelllleess  qquuii  aallllaaiitteenntt  uunn  eennffaanntt  ddee  mmooiinnss  ddee  66  sseemmaaiinneess  ((CCIIPP))  oouu  qquuii  nnee  vveeuulleenntt  

ppaass  oouu  nnee  ppeeuuvveenntt  ppaass  vvooiirr  uunn  mmééddeecciinn  ttoouuss  lleess  ttrrooiiss  ((33))  mmooiiss  ppoouurr  lleess  

iinnjjeeccttiioonnss..  

⇒⇒    NNOORRPPLLAANNTT      

CC’’eesstt  uunnee  mméétthhooddee  ccoonnttrraacceeppttiivvee  uunniiqquueemmeenntt  àà  pprrooggeessttéérroonnee,,  àà  lloonngg  tteerrmmee  eett  

rréévveerrssiibbllee..  SSiixx  ((66))  bbââttoonnnneettss  ssoouupplleess  ddee  LLeevvoonnoorrggeessttrreell  ssoonntt  iimmppllaannttééss  ssoouuss  llaa  

ppeeaauu  ddee  llaa  ppaarrttiiee  ssuuppéérriieeuurree  dduu  bbrraass  ddee  llaa  ffeemmmmee..  

TTyyppeess  

��  LLeevvoonnoorrggeessttrreell  ::  NNoorrppllaanntt  qquuii  ssee  pprréésseennttee  eenn  66  bbââttoonnnneettss,,  

pprroottèèggee  llaa  ffeemmmmee  ppeennddaanntt  77  aannss  ;;  

��  LLeevvoonnoorrggeessttrreell  ::  JJaaddeellllee  qquuii  ssee  pprréésseennttee  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee  22  

bbââttoonnnneettss,,  pprrootteeccttiioonn  ppeennddaanntt  55  aannss  ;;  
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��  EEttoonnoorrggeessttrreell  ::  IImmppllaannoonn  qquuii  ssee  pprréésseennttee  eenn  11bbââttoonnnneett,,  

pprrootteeccttiioonn  ppeennddaanntt  22  aannss  ;;  

��  NNoorrmmeeggeessttrrooll  ::  NNeesstteerroonnee  qquuii  ssee  pprréésseennttee  ssoouuss  ffoorrmmee  dd’’uunnee  

ccaappssuullee,,  aa  uunnee  eeffffiiccaacciittéé  dd’’uunnee  aannnnééee..  

AAuu  MMaallii  cc’’eesstt  llee  NNoorrppllaanntt  eett  llaa  JJaaddeellllee  qquuii  ssoonntt  uuttiilliissééss  ddaannss  lleess  sseerrvviicceess  ddee  

ppllaanniiffiiccaattiioonn  ffaammiilliiaallee..  

                                                                                                                          AAvvaannttaaggeess    

��  IInnnnooccuuiittéé,,  

��  GGrraannddee  eeffffiiccaacciittéé,,    

��  FFaacciilliittéé  dd’’eemmppllooii  ;;  

��  AAuuccuunnee  iinntteerrvveennttiioonn  lloorrss  ddeess  rraappppoorrttss  sseexxuueellss  ;;  

��  AAccttiioonn  ddee  lloonngguuee  dduurrééee,,  mmaaiiss  rréévveerrssiibbllee  ;;  

��  UUttiilliissaattiioonn  ppaarr  lleess  ffeemmmmeess  qquuii  aallllaaiitteenntt  ;;    

��  RReettoouurr  àà  llaa  ffeerrttiilliittéé  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  aapprrèèss  llee  rreettrraaiitt  ddeess  bbââttoonnnneettss  ;;  

��  EEffffeett  rraappiiddee  ((mmooiinnss  ddee  2244  hheeuurreess))  ;;  

��  PPaass  dd’’oobblliiggaattiioonn  ddee  pprrooccééddeerr  àà  uunn  eexxaammeenn  ggyynnééccoollooggiiqquuee  ;;  

��  LL’’uuttiilliissaatteeuurr  nn’’aa  ppaass  bbeessooiinn  dd’’eenn  aavvooiirr  eenn  rréésseerrvvee  ;;  

��  PPeeuutt  êêttrree  rreettiirréé  ((uunn  ééttaabblliisssseemmeenntt  mmééddiiccaall))  àà  ttoouutt  mmoommeenntt  ;;  

��  RReennttaabbllee  ((eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  llaa  dduurrééee  ddee  ll’’uuttiilliissaattiioonn))..  

                                                                              EEffffeettss  sseeccoonnddaaiirreess  eett  ccoommpplliiccaattiioonnss    

AAmméénnoorrrrhhééee  ((ppaass  ddee  rrèèggllee,,  ppaass  ddee  ssaaiiggnneemmeenntt))  ;;  SSaaiiggnneemmeenntt//  PPeerrttee  ssaanngguuiinneess  

((eennttrree  lleess  rrèègglleess  eett//oouu  iirrrréégguulliièèrreess)),,  ppeerrttee  ssaanngguuiinnee  ((pprroolloonnggeemmeenntt  eett//oouu  

iimmppoorrttaannttss))  ;;  EExxppuullssiioonn  dd’’uunn  bbââttoonnnneett  ;;  IInnffeeccttiioonnss  ;;  MMaauuxx  ddee  ttêêttee  ((eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  

aavveecc  ddeess  ttrroouubblleess  ddee  llaa  vviissiioonn))  ;;  DDoouulleeuurrss  aauu  bbaass--vveennttrree  oouu  dduu  ppeellvviiss  ;;  

SSeennssiibbiilliittééss  ddeess  sseeiinnss  ((mmaassttaallggiiee))  ;;  DDoouulleeuurrss  ddee  llaa  ppooiittrriinnee  ((ssuurrttoouutt  aauu  ccoouurrss  dd’’uunn  

eexxeerrcciiccee  pphhyyssiiqquuee))  ;;  PPiilloossiittéé  eexxcceessssiivvee  ((hhiirrssuuttiissmmee))  ;;  AAccnnéé//ddeerrmmaattiittee  oouu  ppeerrttee  ddee  

cchheevveeuuxx,,  JJaauunniissssee  ;;  CChhaannggeemmeenntt  dd’’hhuummeeuurr  oouu  ddéépprreessssiioonn  ((ppeerrttee  ddee  lliibbiiddoo))  ;;    

NNaauussééee//vveerrttiiggeess//nneerrvvoossiittéé  ;;  TThhrroommbboopphhlléébbiittee  oouu  mmaallaaddiiee  tthhrroommbbooeemmbboolliiqquuee  
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((ccaaiilllloott  ssaanngguuiinn  ddaannss  lleess  jjaammbbeess,,  lleess  ppoouummoonnss,,  oouu  lleess  yyeeuuxx))  ;;  GGaaiinn  oouu  ppeerrttee  ddee  

ppooiiddss  ((aamméélliioorraattiioonn  ddee  ll’’aappppééttiitt))..  

                                                                                                      CCoonnttrree  --  iinnddiiccaattiioonnss      

FFeemmmmeess  eenncceeiinntteess  ;;  KKyyssttee  ddee  ll’’oovvaaiirree  ;;  PPrroobbllèèmmeess  ddeess  vvaaiisssseeaauuxx  ssaanngguuiinnss  ;;  

CCiirrrrhhoossee,,  IInnffeeccttiioonn  oouu  ttuummeeuurr  dduu  ffooiiee  ;;  HHyyppeerrtteennssiioonn  aarrttéérriieellllee  ;;  PPrriissee  ddee  

cceerrttaaiinnss  mmééddiiccaammeennttss  nnoottaammmmeenntt  llaa  rriiffaammppiicciinnee,,  llaa  ggrriissééooffuullvviinnee..  

⇒⇒    DDIISSPPOOSSIITTIIFF  IINNTTRRAA--UUTTEERRIINN  ((DDIIUU))  

EEnnccoorree  aappppeelléé  ssttéérriilleett  eesstt  uunn  ccoorrppss  ééttrraannggeerr  qquu’’uunnee  ffooiiss  ppllaaccéé  ddaannss  llaa  ccaavviittéé  

uuttéérriinnee,,  ttrraannssffoorrmmee  llaa  mmuuqquueeuussee  ddee  ll’’uuttéérruuss  ppoouurr  llaa  rreennddrree  iimmpprroopprree  àà  llaa  

nniiddaattiioonn  dd’’uunn  œœuuff..  

                                                                                                              TTyyppee  

IIll  eexxiissttee  ddeeuuxx  ((22))  ttyyppeess  ddee  DDIIUU  

��  CCeeuuxx  qquuii  ssoonntt  mmééddiiccaammeennttééss  eett  qquuii  ddiiffffuusseenntt  ddeess  hhoorrmmoonneess  oouu  dduu  ccuuiivvrree,,  

��  CCeeuuxx  qquuii  ssoonntt  iinneerrtteess..  

LLeess  cciinnqq  ((55))  DDIIUU  aaccttuueelllleemmeenntt  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddeess  uuttiilliissaattrriicceess  eenn  

AAffrriiqquuee  ssoonntt  ::  lleess  bboouucclleess  ddee  lliippppeess,,  lleess  SSooff--TT--ccooii,,  llee  ttaauu  ccuuiivvrree  ((TTaattuumm--

TT)),,  llee  77  aauu  ccuuiivvrree  ((GGrraavvii  GGaarrdd)),,  llee  pprrooggeessttaasseerr  TT..  

                                                                                                          AAvvaannttaaggeess  

��  uunnee  ffooiiss  ppoosséé,,  llee  ssttéérriilleett  nnee  rrééccllaammee  aauuccuunnee  iinntteerrvveennttiioonn  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  llaa  

ppaattiieennttee  ;;  

��  LLee  ccyyccllee  rreessttee  ssppoonnttaannéé  ssaannss  iinntteerrvveennttiioonn  mmééddiiccaammeenntteeuussee,,  cchhiimmiiqquuee,,  

ssaannss  rreetteennttiisssseemmeenntt  mmééttaabboolliiqquuee  ;;  

��  LLaa  pprrootteeccttiioonn  eesstt  ppeerrmmaanneennttee  ((eexxcceeppttéé  llee  ssttéérriilleett  àà  llaa  pprrooggeessttéérroonnee))  ;;  

��  IIll  eesstt  ggéénnéérraalleemmeenntt  bbiieenn  ttoolléérréé..    

                                                          EEffffeettss  sseeccoonnddaaiirreess  eett  ccoommpplliiccaattiioonnss  

CCrraammppeess  eett  ssaaiiggnneemmeenntt  ddeess  rrèègglleess  pplluuss  iimmppoorrttaannttss,,  PPeerrtteess  ssaannggllaanntteess  eennttrree  lleess  

rrèègglleess,,  RRiissqquuee  aauuggmmeennttéé  ddee  ll’’iinnffeeccttiioonn  ppeellvviieennnnee  ddeess  ffeemmmmeess  eexxppoossééeess  aauuxx  

MMSSTT  yy  ccoommpprriiss  llee  VVIIHH,,  EExxppuullssiioonn  ppaarrttiieellllee,,  qquuii  aabbîîmmee  lleess  ttiissssuuss,,  pprroovvooqquuee  llee  
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ssaaiiggnneemmeenntt  eett  nnee  rreemmpplliitt  pplluuss  ssaa  ffoonnccttiioonn  ddee  pprrootteeccttiioonn  ccoonnttrree  lleess  ggrroosssseesssseess,,  

AAbbsseennccee  ddee  ffiillss..  

                                                                                                    CCoonnttrree  --  iinnddiiccaattiioonnss  

IInnffeeccttiioonn  ppeellvviieennnnee  CCII  aabbssoolluuee  eenn  éévvoolluuttiioonn,,  rréécceennttee  oouu  rrééccuurrrreennttee  ((aaiigguuee  oouu  nnoonn  

aaiigguuee)),,  ggrroosssseessssee  ((ccoonnnnuuee  oouu  ssuussppeeccttéé)),,  ttuummeeuurr  mmaalliiggnnee  dduu  ccooll  ,,  ddee  ll’’uuttéérruuss,,  

ffaacctteeuurrss  ddee  rriissqquuee  ddee  MMIIPP  eennddoommééttrriittee  ppoosstt  ppaarrttuumm,,  iinnjjeeccttiioonn  ssuuiivvaanntt  uunnee  ffaauussssee  

ccoouucchhee  aayyaanntt  lliieeuu  aauu  ccoouurrss  ddeess  ttrrooiiss  ((33))  mmooiiss  pprrééccééddeennttss,,  cceerrvviicciittee  ppuurruulleennttee,,  

sseennssiibbiilliittéé  ppaatthhoollooggiiqquuee  àà  ll’’iinnjjeeccttiioonn    ((ddiiaabbèèttee,,  ttrraaiitteemmeenntt  aauuxx  ssttéérrooïïddeess  eettcc..)),,  

aannttééccééddeenntt  rrééppééttéé  ddee  ggoonnoorrrrhhééee,,  ssaaiiggnneemmeenntt  uuttéérriinn  aannoorrmmaall,,  aannttééccééddeenntt  ddee  

ggrroosssseessssee  eexxttrraa  uuttéérriinnee,,  ccooaagguullooppaatthhiieess  ((ppuurrppuurraa  tthhrroommbbooccyyttooppeenniiqquuee  

eesssseennttiieellllee,,  tthhéérraappiiee  aannttii--ccooaagguullaannttee  eettcc..))..  

⇒⇒    LL’’AANNNNEEAAUU  VVAAGGIINNAALL  

LL’’AAVV  eesstt  uunnee  mméétthhooddee  ccoonnttrraacceeppttiivvee  ddee  ffoorrmmee  oorriiggiinnaallee  mmaaiiss  ddee  ccoonntteennuu  

ccllaassssiiqquuee..  EEllllee  ccoonnssiissttee  àà  ffaaiirree  aabbssoorrbbeerr  lleess  hhoorrmmoonneess  ccoonntteennuueess  ddaannss  uunnee  ppiilluullee  

ccoommbbiinnééee  ((œœssttrrooggèènnee++pprrooggeessttéérroonnee))  àà  ttrraavveerrss  llaa  ppaarrooii  vvaaggiinnaallee  eett  nnoonn  ppaarr  llee  

ttuubbee  ddiiggeessttiiff  oouu  ppaarr  llaa  ppeeaauu..  LLeess  hhoorrmmoonneess  ssoonntt  ccoonntteennuueess  ddaannss  uunn  aannnneeaauu  eenn  

ppllaassttiiqquuee  qquuii  ddeevviieenntt  ppoorreeuuxx  ((eett  llaaiissssee  ppaasssseerr  lleess  ssuubbssttaanncceess))  ssoouuss  ll’’eeffffeett  ddee  

ll’’hhuummiiddiittéé  eett  ddee  llaa  cchhaalleeuurr  dduu  vvaaggiinn..  

                                                                                            AAvvaannttaaggeess  

��  LLee  ppaassssaaggee  ssee  ffaaiissaanntt  ddiirreecctteemmeenntt  ddaannss  llee  ssaanngg,,  llaa  qquuaannttiittéé  dd’’hhoorrmmoonneess  àà  

ddéélliivvrreerr  eesstt  mmooiinnss  ggrraannddee  qquuee  ddaannss  uunn  ccoommpprriimméé  ;;    

��  LL’’aannnneeaauu  ccoonnttiieenntt  uunnee  ddoossee  dd’’hhoorrmmoonneess  ccoonnttrraacceeppttiivveess  ssuuffffiissaannttee  ppoouurr  

êêttrree  eeffffiiccaaccee  ppeennddaanntt  qquuaattrree  ((44))  sseemmaaiinneess  aauu  mmaaxxiimmuumm  ;;  

��  LL’’aannnneeaauu  eesstt  uunnee  mméétthhooddee  mmooiinnss  ccoonnttrraaiiggnnaannttee  qquuee  llee  ccoommpprriimméé  

qquuoottiiddiieenn  oouu  llee  ppaattcchh  hheebbddoommaaddaaiirree  ;;  

��  IIll  pprroottèèggee  ccoonnttrree  GGEEUU..            

                                                                                                  EEffffeettss  sseeccoonnddaaiirreess    

IIll  ppeeuutt  ss’’aaccccoommppaaggnneerr  ddee  ttrroouubblleess  dduu  ccyyccllee  ((AA  ‘‘’’ssppoottttiinngg’’’’  ssaaiiggnneemmeenntt  

iirrrréégguulliieerr)),,  tteennssiioonn  eett  ggoonnfflleemmeenntt  ddeess  sseeiinnss,,  ccoommmmee  iill  ccoonnttiieenntt  ddee  ll’’œœssttrrooggèènnee,,  
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ddeess  eeffffeettss  sseeccoonnddaaiirreess  ggrraavveess  ((pphhlléébbiittee,,  eemmbboolliiee  ppuullmmoonnaaiirree))  ppeeuuvveenntt  êêttrree  

oobbsseerrvvééss                                                  

CCoonnttrree  --  iinnddiiccaattiioonnss  

AAllllaaiitteemmeenntt  ddeeppuuiiss  mmooiinnss  ddee  66  mmooiiss  dduu  ppoosstt  ppaarrttuumm,,  ggrroosssseessssee,,  ffeemmmmeess  aayyaanntt  

ddeess  ssaaiiggnneemmeennttss  aannoorrmmaauuxx  eennttrree  lleess  rrèègglleess,,  ffeemmmmeess  aayyaanntt  ddeess  ggrroosssseeuurrss  

mmaammmmaaiirreess  oouu  llee  ccaanncceerr  dduu  sseeiinn..  

⇒⇒    MMEETTHHOODDEE  BBRRAACCEELLEETT  CCOONNTTRRAACCEEPPTTIIFF    

CC’’eesstt  uunn  bbrraacceelleett  qquuii  ddiiffffuussee  ppaarr  vvooiiee  ttrraannssccuuttaannééee  uunn  pprrooggeessttaattiiff..  LLee  mmooddee  

dd’’aaccttiioonn  eesstt  cceelluuii  ddeess  mmiiccrroo  oouu  mmaaccrroo  ppiilluulleess,,  nnoonn  eennccoorree  ccoommmmeerrcciiaalliissééss..  

11..22--  CCOONNTTRRAACCEEPPTTIIOONN  LLOOCCAALLEE  

⇒⇒    CCOONNTTRRAACCEEPPTTIIOONN  LLOOCCAALLEE  MMAASSCCUULLIINNEE    

CC’’eesstt  uunn  ddiissppoossiittiiff  iimmppeerrmmééaabbllee  aauuxx  ssppeerrmmaattoozzooïïddeess  eett  aauuxx  vviirruuss,,  ddéérroouulléé  ssuurr  llaa  

vveerrggee  eenn  éérreeccttiioonn,,  àà  vvooccaattiioonn  aannttii--ccoonncceeppttiioonnnneellllee  eett//oouu  aannttii--iinnffeeccttiieeuuxx..  

LL’’uussaaggee  eesstt  aanncciieenn,,  mmaaiiss  lleess  pprrooggrrèèss  dduu  ttrraaiitteemmeenntt  iinndduussttrriieell  dduu  llaatteexx  ppeeuuvveenntt  

rrééppoonnddrree  aauujjoouurrdd’’hhuuii  àà  ddeess  nnoorrmmeess  ggaarraannttiissssaanntt  ssaa  ffiinneessssee  eett  ssaa  rrééssiissttaannccee..  

                                                                        EEffffeettss  sseeccoonnddaaiirreess  eett  ccoommpplliiccaattiioonnss    

LLeess  uuttiilliissaatteeuurrss  ssee  ppllaaiiggnneenntt  aavvaanntt  ttoouutt  ddee  llaa  ddiimmiinnuuttiioonn  ddeess  sseennssaattiioonnss,,  

CCeerrttaaiinnss  hhoommmmeess  nnee  ssoonntt  ppaass  eenn  mmeessuurree  ddee  jjoouuiirr  lloorrss  ddee  ll’’aaccttee  sseexxuueell  oouu  mmêêmmee  

ddee  ggaarrddeerr  uunnee  éérreeccttiioonn  lloorrssqquu’’iill  ppoorrttee  uunn  pprréésseerrvvaattiiff  ;;  dd’’aauuttrreess  oobbjjeecctteenntt  qquu’’iill  

ffaaiillllee  iinntteerrrroommppee  lleess  pprréélliimmiinnaaiirreess  ppoouurr  mmeettttrree  llee  pprréésseerrvvaattiiff  ;;  

LLeess  aalllleerrggiieess  aauu  llaatteexx  oonntt  ééttéé  ssiiggnnaallééeess  ppaarr  ppeeuu  ddee  ggeennss..  

⇒⇒    CCOONNTTRRAACCEEPPTTIIOONN  LLOOCCAALLEE  FFEEMMIINNIINNEE    

��  MMEETTHHOODDEESS  MMEECCAANNIIQQUUEESS      

��  LLee  pprréésseerrvvaattiiff  fféémmiinniinn  

CC’’eesstt  uunnee  ccaappssuullee  mmuunniiee  dd’’uunnee  ccoolllleerreettttee  eett  ddeeuuxx  aannnneeaauuxx  rriiggiiddeess,,  ll’’uunn  eesstt  àà  

ccooiinncceerr  ssoouuss  llee  ccooll  ddee  ll’’uuttéérruuss,,  ll’’aauuttrree  mmaaiinnttiieenntt  llaa  ccoolllleerreettttee  àà  ll’’eexxttéérriieeuurr  ddee  

ll’’oorriiffiiccee  vvaaggiinnaall..  LLaa  mmaattiièèrree  pprreemmiièèrree  rrééppoonndd  aauuxx  nnoorrmmeess  ddee  qquuaalliittééss  rreeqquuiisseess,,  

mmaaiiss  iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunn  ppllaassttiiqquuee,,  ééccaarrttaanntt  lleess  rriissqquueess  dd’’aalllleerrggiiee  aauu  llaatteexx..  
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                                                                                                            AAvvaannttaaggeess    

��  CCoonnttrrôôlleerr  ppaarr  llaa  ffeemmmmee,,  

��  PPlluuss  ccoonnffoorrttaabbllee  ppoouurr  ll’’hhoommmmee,,  sseennssaattiioonn  mmooiinnss  aattttéénnuuééee  qquu’’aavveecc  llee  

pprréésseerrvvaattiiff  mmaassccuulliinn  eenn  llaatteexx  ;;  

��  MMeeiilllleeuurree  pprrootteeccttiioonn  ((rreeccoouuvvrraanntt  lleess  ppaarrttiieess  ggéénniittaalleess  iinntteerrnneess  eett  

eexxtteerrnneess))  ;;  

��  PPlluuss  pprraattiiqquuee  ((iinnsseerrttiioonn  ppoossssiibbllee  aavvaanntt  ll’’aaccttee  sseexxuueell))  ;;  

��  PPlluuss  rrééssiissttaanntt  ((rrééssiissttaannccee  dduu  ppoollyyuurréétthhaannee  ssuuppéérriieeuurree  ddee  4400%%  àà  cceellllee  dduu  

llaatteexx))  ;;  

��  CCoonnççuu  ppoouurr  eemmppêêcchheerr  lleess  MMSSTT  eett  llaa  ggrroosssseessssee  ;;        

��  AAuuccuunnee  ppaatthhoollooggiiee  mmééddiiccaallee  nnee  sseemmbbllee  eenn  lliimmiitteerr  ll’’eemmppllooii  ;;  

��  PPaass  dd’’eeffffeett  sseeccoonnddaaiirree  aappppaarreenntt,,  aauuccuunnee  rrééaaccttiioonn  aalllleerrggiiqquuee  ;;  

��  EEffffiiccaacciittéé  aannaalloogguuee  àà  cceellllee  ddeess  pprréésseerrvvaattiiffss  mmaassccuulliinnss..  

��  LLee  ddiiaapphhrraaggmmee    

CC’’eesstt  uunnee  ccaalloottttee  eenn  ppllaassttiiqquuee  oouu  eenn  ccaaoouuttcchhoouucc  mmoonnttééee  ssuurr  uunnee  aarrmmaattuurree  

aannnnuullaaiirree  rriiggiiddee  qquuee  ll’’oonn  iinnttrroodduuiitt  aauu  ffoonndd  dduu  vvaaggiinn  jjuussttee  aauu  ddeevvaanntt  dduu  ccooll  ddee  

mmaanniièèrree  àà  ffaaiirree  bbaarrrriièèrree  aauu  ssppeerrmmee  lloorrss  ddee  ll’’ééjjaaccuullaattiioonn,,  lleess  ssppeerrmmaattoozzooïïddeess  nnee  

ppeeuuvveenntt  ppaass  aaiinnssii  ggaaggnneerr  llee  ccooll  eett  aasscceennssiioonnnneerr  ddaannss  lleess  vvooiieess  ggéénniittaalleess  

fféémmiinniinneess..  

                                                                                                              AAvvaannttaaggeess    

��  EEffffiiccaacciittéé  iimmmmééddiiaattee  ;;    

��  NN’’aaffffeeccttee  ppaass  ll’’aallllaaiitteemmeenntt  mmaatteerrnneell  ;;  

��  NN’’iinntteerrffèèrree  ppaass  aavveecc  lleess  rraappppoorrttss  sseexxuueellss  ((ppeeuutt  êêttrree  iinnsséérréé  jjuussqquu’’àà  66  hheeuurreess  

aavvaanntt))  ;;  

��  AAppppoorrttee  uunnee  cceerrttaaiinnee  pprrootteeccttiioonn  ccoonnttrree  lleess  IISSTT  eett  aauuttrreess  MMSSTT  ((àà  ssaavvooiirr  

VVHHBB,,  VVIIHH//SSIIDDAA)),,  ssuurrttoouutt  ss’’iill  eesstt  uuttiilliisséé  aavveecc  ddeess  ssppeerrmmiicciiddeess  ;;  

��  CCoonnttiieenntt  ll’’ééccoouulleemmeenntt  mmeennssttrruueell  ss’’iill  eesstt  uuttiilliisséé  ppeennddaanntt  llaa  mmeennssttrruuaattiioonn..  
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                                                                      EEffffeettss  sseeccoonnddaaiirreess  eett  ccoommpplliiccaattiioonnss    

UUnnee  vvaaggiinniittee  àà  mmoonniilliiaa  ppeeuutt  ssee  rrééppéétteerr  ssii  llee  ddiiaapphhrraaggmmee  nn’’aa  ppaass  ééttéé  bbiieenn  nneettttooyyéé  

nnii  bbiieenn  sséécchhéé  eennttrree  lleess  ddiifffféérreennttss  mmoommeennttss  ddee  ssoonn  eemmppllooii,,  aalllleerrggiiee  aauuxx  

ccaaoouuttcchhoouuccss  oouu  aauuxx  ssppeerrmmiicciiddeess,,  ssyynnddrroommee  ddee  cchhoocc  ttooxxiiqquuee,,  ddoouulleeuurrss  lliiééeess  àà  llaa  

pprreessssiioonn  ssuurr  llaa  vveessssiiee  oouu  llee  rreeccttuumm,,  uunnee  iirrrriittaattiioonn  ddee  llaa  ppeeaauu  cchheezz  llaa  ffeemmmmee  oouu  

ssoonn  ppaarrtteennaaiirree  ccaauussééee  ppaarr  ll’’aaggeenntt  ssppeerrmmiicciiddee,,  ppeerrttee  vvaaggiinnaallee  oouu  ooddeeuurr  ssii  llee  

ddiissppoossiittiiff  eesstt  eenn  ppllaaccee  ppeennddaanntt  pplluuss  ddee  2244  hheeuurreess  ;;  ddeess  ssyyssttyylleess  rrééppééttééss  ppeeuuvveenntt  

ssee  pprroodduuiirree  àà  llaa  ssuuiittee  ddee  llaa  pprreessssiioonn  ccrrooiissssaannttee  ddee  llaa  ccoouurroonnnnee  dduu  ddiiaapphhrraaggmmee..  

��  LLaa  ccaappee  cceerrvviiccaallee    

CC’’eesstt  uunn  mmuunnii  ddiiaapphhrraaggmmee  qquu’’iill  ffaauutt  ppllaacceerr  ssuurr  llee  ccooll  ddee  ll’’uuttéérruuss,,  cc’’eesstt  eenn  

qquueellqquuee  ssoorrttee  uunn  pprréésseerrvvaattiiff  dduu  ccooll  ddee  ll’’uuttéérruuss..  EEllllee  ééppoouussee  jjuussttee  llee  ccooll  eett  iill  ffaauutt  

uunnee  cceerrttaaiinnee  ddeexxttéérriittéé  ppoouurr  llaa  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  ccoonnvveennaabblleemmeenntt..      

                                                                                      CCoonnttrree  --  iinnddiiccaattiioonnss    

AAlllleerrggiieess  aauu  ccaaoouuttcchhoouucc,,  iinnffeeccttiioonn  rrééppééttééee  ddeess  vvooiieess  uurriinnaaiirreess  aapprrèèss  ssoonn  

uuttiilliissaattiioonn,,  cceerrttaaiinneess  aannoommaalliieess,,  tteelllleess  qquu’’uunn  pprroollaappssuuss  ddee  ll’’uuttéérruuss,,  uunnee  

ccyyssttooccèèllee,,  uunnee  rreeccttooccèèllee,,  uunnee  rrééttrroovveerrssiioonn  eexxtteerrnnee  eett  ffiixxee  ddee  ll’’uuttéérruuss,,  ddeess  ffiissttuulleess  

vvaaggiinnaalleess  eett  ddeess  ccllooiissoonnss  vvaaggiinnaalleess,,  mmaannqquuee  ddee  ppeerrssoonnnneell  aayyaanntt  rreeççuu  llaa  

ffoorrmmaattiioonn  nnéécceessssaaiirree  àà  ll’’aajjuusstteemmeenntt  dduu  ddiiaapphhrraaggmmee,,  iinnccaappaacciittéé  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  

ll’’uuttiilliissaattrriiccee  oouu  ddee  ssoonn  ppaarrtteennaaiirree  àà  aapppprreennddrree  ccoorrrreecctteemmeenntt  llaa  tteecchhnniiqquuee  

dd’’iinnsseerrttiioonn,,  mmaannqquuee  dd’’iinnttiimmiittéé  nnéécceessssaaiirree  àà  ll’’iinnsseerrttiioonn  eett  mmaannqquuee  ddee  ssaavvoonn  eett  

dd’’eeaauu  nnéécceessssaaiirree  aauu  nneettttooyyaaggee  dduu  ddiiaapphhrraaggmmee..  

��  LLee  ppaattcchh  ooeessttrroo--pprrooggeessttaattiiff    

CC’’eesstt  uunnee  mméétthhooddee  ccoonnttrraacceeppttiivvee  qquuii  ccoonnssiissttee  àà  aappppoorrtteerr  ddaannss  ll’’oorrggaanniissmmee  ppaarr  

vvooiiee  ttrraannssddeerrmmiiqquuee  eett  nnoonn  pplluuss  ppaarr  vvooiiee  oorraallee..UUnn  ttiimmbbrree  eesstt  ccoolllléé    ssuurr  llaa  ppeeaauu  

qquuii  vvaa  ddiiffffuusseerr  eett  pprrooppaaggeerr  ddaannss  ll’’oorrggaanniissmmee  uunnee  ddoossee  qquuoottiiddiieennnnee  dd’’ooeessttrroo--

pprrooggeessttaattiiff..  
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��  MMEETTHHOODDEESS  CCHHIIMMIIQQUUEESS    

CCee  ssoonntt  ddeess  pprroodduuiittss  iinnttrroodduuiittss  ddaannss  llee  vvaaggiinn  aavvaanntt  llee  rraappppoorrtt  sseexxuueell  ddeessttiinnéé  àà  

ttuueerr  ssuurr  ppllaaccee  lleess  ssppeerrmmaattoozzooïïddeess  ddèèss  qquu’’iillss  ppéénnééttrreerroonntt  ddaannss  llee  vvaaggiinn..  

��  LLeess  ssppeerrmmiicciiddeess    

CCee  ssoonntt  ddeess  pprroodduuiittss  cchhiimmiiqquueess  ((ggéénnéérraalleemmeenntt  nnoonnooooxxyynnooll  99))  qquuii  iinnaaccttiivveenntt  oouu  

ttuueenntt  lleess  ssppeerrmmaattoozzooïïddeess  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  dduu  vvaaggiinn  uunnee  ffooiiss  ppllaaccéé  ddaannss  cceelluuii--ccii..  

                                                                                                    AAvvaannttaaggeess    

��  EEffffiiccaaccee  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  ((mmoouussssee  eett  ccrrèèmmee))  

��  NN’’aaffffeeccttee  ppaass  ll’’aallllaaiitteemmeenntt  mmaatteerrnneell  ;;  

��  PPeeuuvveenntt  êêttrree  uuttiilliissééss  ccoommmmee  aappppooiinntt  àà  dd’’aauuttrreess  mméétthhooddeess  ;;  

��  PPaass  ddee  rriissqquueess  ddee  ssaannttéé  lliiééss  àà  llaa  mméétthhooddee  ;;  

��  FFaacciillee  àà  uuttiilliisseerr  aavveecc  uunn  ppeeuu  ddee  pprraattiiqquuee  ;;  

��  AAuuggmmeennttee  ll’’hhuummiiddiittéé  ((lluubbrriiffiiccaattiioonn))  ppeennddaanntt  llee  rraappppoorrtt  sseexxuueell  ;;  

��  PPaass  bbeessooiinn  ddee  pprreessccrriippttiioonn  oouu  ddee  ssuuppeerrvviissiioonn  mmééddiiccaallee  ;;  

��  UUnnee  cceerrttaaiinnee  pprrootteeccttiioonn  ccoonnttrree  lleess  IISSTT  eett  aauuttrreess  MMSSTT  ;;  

��  PPeeuutt  êêttrree  eemmppllooyyéé  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  aapprrèèss  ll’’aaccccoouucchheemmeenntt..  

                                                                          EEffffeettss  sseeccoonnddaaiirreess  eett  ccoommpplliiccaattiioonnss    

IIrrrriittaattiioonn  vvaaggiinnaallee  eett  ddeess  ppeerrtteess  vvaaggiinnaalleess,,  iirrrriittaattiioonn  eett  ggêênnee  aauu  ppéénniiss,,  sseennssaattiioonn  

ddee  cchhaalleeuurr  ddaannss  llee  vvaaggiinn  qquuii  eesstt  ggêênnaannttee,,  ttaabblleettttee  ddee  mmoouussssee  vvaaggiinnaallee  nnee  ffoonnddaanntt  

ppaass,,  ppeeuutt  rreennddrree  pplluuss  ffrrééqquueenntteess  lleess  iinnffeeccttiioonnss  ddeess  vvooiieess  uurriinnaaiirreess..  

                                                                                                  CCoonnttrree  --  iinnddiiccaattiioonnss    

AAlllleerrggiiee  aauuxx  pprroodduuiittss  mmoouussssaannttss,,  mmaannqquuee  ddee  ddééssiirr  dd’’uuttiilliisseerr  llaa  mmoouussssee  aauu  

mmoommeenntt  ddeess  rraappppoorrttss  sseexxuueellss..  

��  LLeess  ttaammppoonnss  ccoonnttrraacceeppttiiffss          

IIccii  àà  ll’’eeffffeett  ssppeerrmmiicciiddee  ss’’aajjoouuttee  uunn  eeffffeett  mmééccaanniiqquuee..  IIllss  ssoonntt  àà  iinnttrroodduuiirree  aauu  ffoonndd  

dduu  vvaaggiinn  ccoommmmee  uunn  ttaammppoonn  ppéérriiooddiiqquuee  jjuussttee  aavvaanntt  llee  rraappppoorrtt  eett  ddooiivveenntt  êêttrree  

ggaarrddééss  aauu  mmooiinnss  ddeeuuxx  ((22))  hheeuurreess  aapprrèèss  llee  rraappppoorrtt..  IIllss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ggaarrddééss  2244  

hheeuurreess  ccee  qquuii  aauuttoorriissee  ddee  nnoouuvveeaauuxx  rraappppoorrttss  ddaannss  ccee  ddééllaaii  ssaannss  cchhaannggeerr  ddee  

ttaammppoonn..    
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IIll  eesstt  rraarree  ddee  rreennccoonnttrreerr  ddee  ggrroosssseess  ddiiffffiiccuullttééss  ppoouurr  lleess  rreettiirreerr..  IIll  ssuuffffiitt  ddee  

ss’’aaccccrroouuppiirr  eett  dd’’iinnttrroodduuiirree  ll’’iinnddeexx  eett  llee  mmaajjeeuurr  ddaannss  llee  vvaaggiinn  eenn  eexxeerrççaanntt  uunn  ppeeuu  

dd’’eeffffoorrtt  ddee  ppoouussssééee,,  llee  ttaammppoonn  nnee  ddiissppoossaanntt  ppaass  ddee  ffiicceellllee  ppoouurr  llee  rreetteenniirr..  

��  CCoonnttrraacceeppttiioonn  dd’’uurrggeennccee    

CC’’eesstt  uunnee  mméétthhooddee  ccoonnttrraacceeppttiivvee  eexxcceeppttiioonnnneellllee  qquuii  ppeerrmmeett  dd’’éévviitteerr  llaa  ssuurrvveennuuee  

dd’’uunnee  ggrroosssseessssee  nnoonn  ddééssiirrééee  aapprrèèss  uunn  rraappppoorrtt  sseexxuueell  nnoonn  oouu  mmaall  pprroottééggéé,,  cc’’eesstt  àà    

ddiirree  ll’’aabbsseennccee  dd’’uunnee  ccoonnttrraacceeppttiioonn  oouu  eenn  ccaass  dd’’éécchheecc  ddee  llaa  mméétthhooddee  

ccoonnttrraacceeppttiivvee  uuttiilliissééee..  

                                                                                                      AAvvaannttaaggee    

��  EEffffiiccaaccee  iimmmmééddiiaatteemmeenntt,,  

��  PPeeuu  dd’’eeffffeett  sseeccoonnddaaiirree  ((DDIIUU)),,  

��  LLeess  rrèègglleess  ssuurrvviieennnneenntt  eenn  ggéénnéérraall  àà  llaa  ddaattee  pprréévvuuee..  

                                                                                        EEffffeettss  sseeccoonnddaaiirreess    

NNaauussééeess  eett  vvoommiisssseemmeennttss,,  vveerrttiiggeess,,  ffaattiigguuee,,  ccéépphhaallééeess,,  ddoouulleeuurrss  aabbddoommiinnaalleess,,  

sseennssaattiioonnss  ddee  tteennssiioonn  ddeess  sseeiinnss,,  ddeess  ssaaiiggnneemmeennttss  vvaaggiinnaauuxx..    

                                                                                  CCoonnttrree  --  iinnddiiccaattiioonnss    

AAlllleerrggiiee  àà  cceerrttaaiinnss  ddeess  ccoommppoossaannttss,,  eellllee  nn’’eesstt  ppaass  ccoonnsseeiillllééee  cchheezz  lleess  ffeemmmmeess  àà  

rriissqquuee  ddee  ggrroosssseessssee  eexxttrraa  uuttéérriinnee,,  eellllee  nnee  ddeevvrraaiitt  ppaass  êêttrree  iinnsséérrééee  cchheezz  lleess  

ffeemmmmeess  ccoouurraanntt  uunn  rriissqquuee  ddee  ccoonnttrraacctteerr  lleess  IISSTT  oouu  dd’’aauuttrreess  MMSSTT..    

⇒⇒    MMEETTHHOODDEE  DDEE  CCOONNTTRRAACCEEPPTTIIOONN  VVOOLLOONNTTAAIIRREE    

LLaa  ssttéérriilliissaattiioonn  vvoolloonnttaaiirree  ccoonnssiissttee  eenn  uunnee  iinntteerrvveennttiioonn  cchhiirruurrggiiccaallee  eenn  vvuuee  dd’’uunnee  

ccoonnttrraacceeppttiioonn  ddééffiinniittiivvee..  

��  CChheezz  ll’’hhoommmmee,,  llaa  vvaasseeccttoommiiee  ::    

LLaa  vvaasseeccttoommiiee  eesstt  uunn  pprrooccééddéé  ssiimmppllee  qquuii  ppeeuutt  êêttrree  eeffffiiccaaccee  ssaannss  ddaannggeerr  mmêêmmee  

ddaannss  lleess  rrééggiioonnss  iissoollééeess,,  cceeccii  àà  llaa  ccoonnddiittiioonn  qquuee  llee  pprrooccééddéé  ssooiitt  ffaaiitt  

ssooiiggnneeuusseemmeenntt..    

UUnnee  bboonnnnee  aannaammnnèèssee  eett  uunn  bboonn  eexxaammeenn  pphhyyssiiqquuee  ssoonntt  iinnddiissppeennssaabblleess  eett  

ppeerrmmeetttteenntt  dd’’aassssuurreerr  uunnee  iinntteerrvveennttiioonn  ssaannss  iinncciiddeennttss..    

��  CChheezz  llaa  ffeemmmmee,,  llaa  lliiggaattuurree  ddeess  ttrroommppeess  ::      
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LLaa  lliiggaattuurree  ddeess  ttrroommppeess  eesstt  uunnee  iinntteerrvveennttiioonn  cchhiirruurrggiiccaallee  qquuii  mmeett  ffiinn  ddee  ffaaççoonn  

ddééffiinniittiivvee  àà  llaa  ffééccoonnddiittéé  ddee  llaa  ffeemmmmee  ssaannss  ttoouutteeffooiiss  ppeerrttuurrbbeerr  ssaa  sseexxuuaalliittéé  oouu  llaa  

ffoonnccttiioonn  hhoorrmmoonnaallee..    

22--  MMEETTHHOODDEE  NNAATTUURREELLLLEE  

LLaa  PPllaanniiffiiccaattiioonn  FFaammiilliiaallee  NNaattuurreellllee  ccoonncceerrnnee  ddiivveerrsseess  mméétthhooddeess,,  vviissaanntt  àà  

pprréévveenniirr  llaa  ggrroosssseessssee,,  ffoonnddééee  ssuurr  ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  jjoouurrss  ffééccoonnddss  dd’’uunnee  ffeemmmmee..  

PPoouurr  ttoouutteess  lleess  mméétthhooddeess  nnaattuurreelllleess,,  oonn  pprréévviieenntt  llaa  ggrroosssseessssee  eenn  éévviittaanntt  lleess  

rraappppoorrttss  sseexxuueellss  nnoonn  pprroottééggééss  ppeennddaanntt  lleess  jjoouurrss  ffééccoonnddss..  PPaarrffooiiss  lleess  mméétthhooddeess  

nnaattuurreelllleess  ssoonntt  aappppeellééeess  lleess  mméétthhooddeess  ffoonnddééeess  ssuurr  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  llaa  

ffééccoonnddiittéé..  

22..11MMEETTHHOODDEE  DDEE  LLAA  GGLLAAIIRREE  CCEERRVVIICCAALLEE  ((BBIILLLLIINNGGSS  

OOVVUULLAATTIIOONN))  

LLaa  mméétthhooddee  ddee  llaa  ggllaaiirree  cceerrvviiccaallee  ((MMGGCC))  eesstt  bbaassééee  ssuurr  ll’’aauuttoo  oobbsseerrvvaattiioonn  ddeess  

cchhaannggeemmeennttss  ccyycclliiqquueess  ddee  llaa  ggllaaiirree  cceerrvviiccaallee  ssoouuss  ll’’iinnfflluueennccee  ddeess  ooeessttrrooggèènneess  

pprroodduuiittss  ppeennddaanntt  llaa  pphhaassee  ffoolllliiccuullaaiirree  dduu  ccyyccllee  mmeennssttrruueell,,  lleess  ggllaannddeess  

eennddoocceerrvviiccaalleess  ssoonntt  ssttiimmuullééeess  eett  ssééccrrèètteenntt  llaa  ggllaaiirree..  AAvvaanntt  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  

ffoolllliiccuullaaiirree,,  llaa  ffeemmmmee  rreesssseenntt  uunnee  sseennssaattiioonn  ddee  sséécchheerreessssee  aauu  nniivveeaauu  ddee  ll’’oorriiffiiccee  

vvaaggiinnaallee,,  mmaaiiss  lloorrssqquuee  lleess  ffoolllliiccuulleess  ssee  ddéévveellooppppeenntt  eett  ccoommmmeenncceenntt  àà  pprroodduuiirree  

ddeess  ooeessttrrooggèènneess  llaa  ffeemmmmee  aa  uunnee  sseennssaattiioonn  ddee  mmooiitteeuurr  eett  ppeeuutt  oobbsseerrvveerr  qquuee  llaa  

ggllaaiirree  cceerrvviiccaallee  eesstt  ooppaaqquuee  eett  ttrroouubbllee,,  ffllooccoonnnneeuussee  oouu  ééppaaiissssee  ssuurr  lleess  ssoouuss  

vvêêtteemmeennttss  oouu  uunn  mmoouucchhooiirr  àà  ppaappiieerr  aapppplliiqquuéé  ssuurr  llaa  vvuullvvee..  

LLoorrssqquuee  llaa  ppéérriiooddee  oovvuullaattooiirree  aapppprroocchhee  eett  qquuee  llaa  ccoonncceennttrraattiioonn  ddeess  ooeessttrrooggèènneess  

aauuggmmeennttee  ppoouurr  aatttteeiinnddrree  ssoonn  nniivveeaauu  llee  pplluuss  hhaauutt,,  llaa  ggllaaiirree  ss’’ééccllaaiirrcciitt  eett  pprroodduuiitt  

uunnee  sseennssaattiioonn  hhuummiiddee,,  gglliissssaannttee  eett  lluubbrriiffiiaannttee..  EEllllee  ssee  ttrraannssffoorrmmee  eenn  uunnee  

ssuubbssttaannccee  ccllaaiirree,,  sseemmbbllaabbllee  aauu  bbllaanncc  dd’’œœuuff  ffrraaiiss,,  qquuee  ll’’oonn  ppeeuutt  ééttiirreerr  eennttrree  ddeeuuxx  

((22))  ddooiiggttss  ppoouurr  ffoorrmmeerr  uunn  ffiill  mmiinnccee..  LLee  ddeerrnniieerr  ddee  llaa  sseennssaattiioonn  hhuummiiddee  eett  

gglliissssaannttee,,  qquuii  eesstt  iiddeennttiiffiiééee  rrééttrroossppeeccttiivveemmeenntt,,  eesstt  aappppeelléé  llee  ‘‘’’  ssyymmppttôômmee  

mmaaxxiimmuumm  ’’’’  ((llee  ppooiinntt  llee  pplluuss  hhaauutt  ddee  llaa  ffééccoonnddiittéé))..    

AApprrèèss  ll’’oovvuullaattiioonn,,  llaa  pprrooggeessttéérroonnee  pprroodduuiittee  ppaarr  llee  ccoorrppss  jjaauunnee  mmêêmmee  eenn  pprréésseennccee  
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dd’’œœssttrrooggèènneess,,  iinnhhiibbee  llaa  pprroodduuccttiioonn  ddee  llaa  ggllaaiirree  cceerrvviiccaallee,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  llee  ttyyppee  

oobbsseerrvvéé  aauu  jjoouurr  dduu  ‘‘’’  ssyymmppttôômmee  mmaaxxiimmuumm  ‘‘’’..  UUnnee  ffeemmmmee  ppeeuutt  aaiinnssii  aapppprreennddrree  àà  

pprrééddiirree  eett  àà  ddéécceelleerr  llee  mmoommeenntt  ddee  ll’’oovvuullaattiioonn  eett  llaa  ppéérriiooddee  ffééccoonnddee  ppaarr  

ll’’oobbsseerrvvaattiioonn  qquuoottiiddiieennnnee  eett  aatttteennttiivvee  ddee  llaa  ggllaaiirree  cceerrvviiccaallee..  

22..22--  MMEETTHHOODDEE  DDEESS  TTEEMMPPEERRAATTUURREESS  ((TTEEMMPPEERRAATTUURREE  BBAASSAALLEE  DDUU  

CCOORRPPSS))  ::  ((TTBBCC))  

LLaa  TTBBCC  rreessttee  llaa  pplluuss  qquuaannttiittaattiivveemmeenntt  ddeess  tteecchhnniiqquueess  ddoonntt  oonn  ppeeuutt  ssee  sseerrvviirr  

cchheezz  ssooii  ppoouurr  ddéétteerrmmiinneerr  llee  mmoommeenntt  ddee  ll’’oovvuullaattiioonn,,  mmaaiiss  eellllee  nn’’aa  aauuccuunnee  vvaalleeuurr  

lloorrssqquu’’iill  ss’’aaggiitt  ddee  pprréévvooiirr  ll’’oovvuullaattiioonn..  LL’’oovvuullaattiioonn  eesstt  ddéétteeccttééee  eenn  iiddeennttiiffiiaanntt  uunn  

cchhaannggeemmeenntt  ddee  tteemmppéérraattuurree  ((00,,22°°--  00,,55°°CC  oouu  00,,44°°--  11,,00°°FF))  ppaarrttaanntt  dd’’uunn  nniivveeaauu  

rreellaattiivveemmeenntt  pplluuss  bbaass  aauu  ccoouurrss  ddee  llaa  pphhaassee  ffoolllliiccuullaaiirree  dduu  ccyyccllee  mmeennssttrruueell  ppoouurr  

aatttteeiinnddrree  uunn  nniivveeaauu  rreellaattiivveemmeenntt  pplluuss  hhaauutt  ppeennddaanntt  llaa  pphhaassee  lluuttééaallee..  CCee  

cchhaannggeemmeenntt  ddee  tteemmppéérraattuurree  ppeeuutt  êêttrree  ddééffiinnii  ccoommmmee  uunn  cchhaannggeemmeenntt  ssee  

pprroodduuiissaanntt  eenn  4488  hheeuurreess,,  eett  aauu  ccoouurrss  dduu  qquueell  ttrrooiiss  ((33))  tteemmppéérraattuurreess  qquuoottiiddiieennnneess  

ccoonnssééccuuttiivveess  ssoonntt  aauu  mmooiinnss  pplluuss  éélleevvééeess  ddee  00,,22°°CC  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  ssiixx  ((66))  

ddeerrnniièèrreess  pprriisseess  aavvaanntt  llee  ddéébbuutt  dduu  cchhaannggeemmeenntt..  [[1100]]  

IIll  yy  aa  pplluussiieeuurrss  ffaaççoonnss  dd’’iiddeennttiiffiieerr  uunn  cchhaannggeemmeenntt  ddee  tteemmppéérraattuurree  ppoouurr  

ddéétteerrmmiinneerr  llee  ddéébbuutt  ddee  llaa  ppéérriiooddee  ppoosstt  oovvuullaattooiirree  iinnffééccoonnddee,,  cc’’eesstt  àà  ddiirree  ll’’eemmppllooii  

dd’’uunn  ‘‘’’  ppllaaffoonndd  ’’’’  ééttaabbllii  eenn  ttrraaççaanntt  uunnee  lliiggnnee  aauu  ttrraavveerrss  ddee  llaa  ccoouurrbbee  ddee  

tteemmppéérraattuurree  àà  00,,0055°°CC  aauu  ddeessssuuss  dduu  ppooiinntt  llee  pplluuss  éélleevvéé  ddeess  tteemmppéérraattuurreess  lleess  pplluuss  

bbaasssseess..  

LLeess  pprreemmiieerrss  qquuaattrree  ((44))  jjoouurrss  dduu  ccyyccllee  ssoonntt  eexxcclluuss  eett  aauu  mmooiinnss  ssiixx  ((66))  

tteemmppéérraattuurreess  nnoorrmmaalleess  ssoonntt  iinncclluusseess..  

TTrrooiiss  ((33))  tteemmppéérraattuurreess  ccoonnssééccuuttiivveess  aauu  ddeessssoouuss  ddee  ccee  ppllaaffoonndd  ssoonntt  ccaallccuullééeess..    

LLaa  pprroodduuccttiioonn  eett  ll’’iinntteerrppéénnééttrraattiioonn  ddeess  ffeeuuiilllleess  ddee  tteemmppéérraattuurreess  nnéécceessssiitteenntt  uunnee  

aatttteennttiioonn  ccoonnssiiddéérraabbllee..  LLeess  tteemmppéérraattuurreess  dduu  ccoorrppss  ppeeuuvveenntt  vvaarriieerr  àà  ccaauussee  dd’’uunnee  

mmaallaaddiiee  oouu  ddee  llaa  tteennssiioonn  nneerrvveeuussee  ;;  eett  lleess  nniivveeaauuxx  ddee  tteemmppéérraattuurree  ppeeuuvveenntt  

cchhaannggeerr  dd’’uunn  ccyyccllee  àà  ll’’aauuttrree  cchheezz  llaa  ffeemmmmee..  EEnn  oouuttrree  llaa  TTBBCC  ppeeuutt  aauuggmmeenntteerr  ddee  

ffaaççoonn  ddiifffféérreennttee  ssoouuddaaiinneemmeenntt,,  ggrraadduueelllleemmeenntt  ppaarr  ppaalliieerr,,  ll’’aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  
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tteemmppéérraattuurree  ppeeuutt  êêttrree  pprrééccééddééee  dd’’uunnee  bbaaiissssee  ssoouuddaaiinnee  eett//oouu  mmooiinnss  ffrrééqquueemmmmeenntt  

eenn  ddeenntt  ddee  sscciiee..  

22..33--  MMEETTHHOODDEE  DDUU  CCAALLEENNDDRRIIEERR  ((RRYYTTHHMMEE))    

LLaa  mméétthhooddee  dduu  ccaalleennddrriieerr  ((rryytthhmmee))  eesstt  llaa  pplluuss  aanncciieennnnee  ddeess  tteecchhnniiqquueess  ddee  PPFFNN..  

PPeennddaanntt  lleess  aannnnééeess  ttrreennttee,,  lleess  ddoocctteeuurrss  OOggiinnoo  eett  KKllaauuss  oonntt  iinnddééppeennddaammmmeenntt  

ppuubblliiéé  lleeuurr  ccoonncclluussiioonn  pprroouuvvaanntt  qquuee  ll’’oovvuullaattiioonn  aarrrriivvaaiitt  eennvviirroonn  ddeeuuxx  ((22))    

sseemmaaiinneess  aavvaanntt  llaa  mmeennssttrruuaattiioonn  [[1111]]..    

LLaa  mméétthhooddee  dduu  ccaalleennddrriieerr  sseerrtt  àà  ccaallccuulleerr  àà  ll’’aavvaannccee  llaa  ppéérriiooddee  ffééccoonnddee  eenn  ssee  

bbaassaanntt  ssuurr  lleess  dduurrééeess  ddeess  ccyycclleess  pprrééccééddeennttss..  CCoommmmee  eellllee  ééttaaiitt  eennsseeiiggnnééee  

ttrraaddiittiioonnnneelllleemmeenntt,,  llaa  mméétthhooddee  ddeemmaannddaaiitt  qquuee  ll’’oonn  ccoonnnnaaiissssee  llaa  dduurrééee  ddee  cchhaaccuunn  

ddeess  44  àà  1122  ccyycclleess  pprrééccééddeennttss..    

NNoouuss  ccaallccuulloonnss  llaa  ppéérriiooddee  ffeerrttiillee  pprrééddiittee  ppaarr  llaa  mméétthhooddee  dduu  ccaalleennddrriieerr  ddee  llaa  

mmaanniièèrree  ssuuiivvaannttee  ::  

PPrreemmiieerr  jjoouurr  ddee  llaa  ppéérriiooddee  ffeerrttiillee  ==  1100  ++  lloonngguueeuurr  dduu  ccyyccllee  llee  pplluuss  ccoouurrtt  

oobbsseerrvvéé  aauu  ccoouurrss  ddeess  1122  ddeerrnniieerrss  ccyycclleess  --  2288  ;;  

DDeerrnniieerr  jjoouurr  ddee  llaa  ppéérriiooddee  ffeerrttiillee  ==  1177  ++  lloonngguueeuurr  dduu  ccyyccllee  llee  pplluuss  lloonngg  --  2288..  

LLee  ccaallccuull  ddee  llaa  ppéérriiooddee  ffééccoonnddee  eesstt  bbaasséé  ssuurr  ttrrooiiss  ssuuppppoossiittiioonnss  ::  

��  eenn  mmooyyeennnnee,,  ll’’oovvuullaattiioonn  ssee  pprroodduuiitt  1144  jjoouurrss  ((aavveecc  uunnee  ddiifffféérreennccee  ddee  pplluuss  

oouu  mmooiinnss  22  jjoouurrss  aavvaanntt  llee  ddéébbuutt  ddeess  pprroocchhaaiinneess  rrèègglleess))  ;;  

��  lleess  ssppeerrmmaattoozzooïïddeess  ggaarrddeenntt  lleeuurr  ccaappaacciittéé  ddee  ffééccoonnddaattiioonn  ppeennddaanntt  uunnee  

ppéérriiooddee  aallllaanntt  ddee  22  àà  33  jjoouurrss  ((mmaaiiss  ppaarrffooiiss  jjuussqquu’’àà  77  oouu  88  jjoouurrss))  ;;  

��  ll’’oovvuullee  nnee  ccoonnsseerrvvee  ppaass  ssaa  ccaappaacciittéé  dd’’êêttrree  ffééccoonnddéé  pplluuss  ddee  2244  hheeuurreess  aapprrèèss  

ll’’oovvuullaattiioonn..  

22..44--  MMEETTHHOODDEE  SSYYMMPPTTOO--TTHHEERRMMIIQQUUEE  

LLeess  tteecchhnniiqquueess  vviissaanntt  àà  iiddeennttiiffiieerr  llaa  ppéérriiooddee  ffééccoonnddee  eett  qquuii  ssee  sseerrvveenntt  ddeess  pprriisseess  

ddee  TTBBCC  ppoouurr  ddéétteecctteerr  ll’’oovvuullaattiioonn  eenn  ccoommbbiinnaaiissoonn  aavveecc  ll’’oobbsseerrvvaattiioonn  ddeess  

cchhaannggeemmeennttss  ddee  llaa  ggllaaiirree  cceerrvviiccaallee  eett  lleess  ccaallccuullss  ddee  llaa  mméétthhooddee  dduu  ccaalleennddrriieerr  

eett//oouu  dd’’aauuttrreess  ffaacctteeuurrss  aaiiddaanntt  àà  ddéétteerrmmiinneerr  ll’’oovvuullaattiioonn  ssoonntt  rraasssseemmbbllééeess  ssoouuss  llee  

nnoomm  ddee  mméétthhooddee  ssyymmppttoo--tthheerrmmiiqquuee  ((MMSSTT))..  CCeettttee  tteecchhnniiqquuee  dd’’iinnddiicceess  mmuullttiipplleess  
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ppeerrmmeett  àà  uunnee  ffeemmmmee  qquuii  nnee  ppeeuutt  ppaass  iinntteerrpprréétteerr  ccllaaiirreemmeenntt  uunn  ssiiggnnee  dd’’eenn  éévviitteerr  

ssoonn  iinntteerrpprrééttaattiioonn  àà  ll’’aaiiddee  dd’’uunn  aauuttrree..  

22..55--  MMEETTHHOODDEE  DDEESS  JJOOUURRSS  FFIIXXEESS  ((MMJJFF))  

MMJJFF,,  mméétthhooddee  ssiimmppllee  eett  eeffffiiccaaccee  ddee  PPFF  bbaassééee  ssuurr  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  llaa  

ffééccoonnddiittéé,,  eesstt  uunnee  aapppprroocchhee  nnoovvaattrriiccee  vviissaanntt  àà  rrééppoonnddrree  àà  uunn  bbeessooiinn  nnoonn  ssaattiissffaaiitt..  

LLeess  ffeemmmmeess  aayyaanntt  ddeess  ccyycclleess  mmeennssttrruueellss  qquuii  dduurreenntt  ddee  2266  àà  3322  jjoouurrss  ppeeuuvveenntt  

uuttiilliisseerr  llaa  MMJJFF  ppoouurr  pprréévveenniirr  llaa  ggrroosssseessssee  eenn  éévviittaanntt  lleess  rraappppoorrttss  sseexxuueellss  nnoonn  

pprroottééggééss  dduu  88èèmmee  aauu  1199èèmmee  jjoouurr  ddee  lleeuurr  ccyyccllee..  

22..66--  LLEE  CCOOLLLLIIEERR  DDUU  CCYYCCLLEE  

IIll  rreenndd  pplluuss  ffaacciillee  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  llaa  MMJJFF..  LLee  ccoolllliieerr  ddee  ppeerrlleess  ddee  ccoouulleeuurr    ppeeuutt  

aaiiddeerr  uunnee  ffeemmmmee  àà  ssuuiivvrree  lleess  jjoouurrss  ddee  ssoonn  ccyyccllee,,  àà  ssaavvooiirr  lleess  jjoouurrss  ooùù  eellllee  ppeeuutt  

ttoommbbeerr  eenncceeiinnttee  ((dduu  88èèmmee  aauu  1199èèmmee  jjoouurr)),,  aaiinnssii  qquuee  llaa  dduurrééee  ddee  sseess  ccyycclleess  ppoouurr  

êêttrree  ssûûrree  qquu’’iill  ssee  ssiittuuee  eennttrree  2266  eett  3322  jjoouurrss..    

PPoouurr  uuttiilliisseerr  llee  ccoolllliieerr  dduu  ccyyccllee,,  eellllee  ddééppllaaccee  uunn  aannnneeaauu  eenn  ccaaoouuttcchhoouucc  dd’’uunnee  

ppeerrllee  àà  ll’’aauuttrree  ttoouuttss  lleess  jjoouurrss  aaffiinn  ddee  bbiieenn  ssuuiivvrree  ddee  mmaanniièèrree  vviissiibbllee  ooùù  eellllee  ssee  

ttrroouuvvee  ddaannss  ssoonn  ccyyccllee  mmeennssttrruueell..  LLeess  ppeerrlleess  ddee  ccoouulleeuurrss  iinnddiiqquueenntt  ssii  eellllee  ssee  

ttrroouuvvee  ssuurr  uunn  jjoouurr  ffééccoonndd  oouu  iinnffééccoonndd..  OOnn  ccoonnsseeiillllee  aauuxx  ffeemmmmeess  dd’’éévviitteerr  lleess  

rraappppoorrttss  sseexxuueellss  nnoonn  pprroottééggééss  qquuaanndd  ll’’aannnneeaauu  eenn  ccaaoouuttcchhoouucc  ssee  ttrroouuvvee  ssuurr  uunnee  

ppeerrllee  bbllaanncchhee  qquuii  rreepprréésseennttee  uunn  jjoouurr  ffééccoonndd..          

22..77--  CCOOÏÏTT  IINNTTEERRRROOMMPPUU  OOUU  RREETTRRAAIITT  

LLee  ccooïïtt  iinntteerrrroommppuu  oouu  mméétthhooddee  ccoonnttrraacceeppttiivvee  dduu  rreettrraaiitt  eesstt  ddeeppuuiiss  lloonnggtteemmppss  eenn  

uussaaggee  ccoommmmee  tteecchhnniiqquuee  ccoonnttrraacceeppttiivvee  eenn  AAffrriiqquuee..  DDaannss  ddee  nnoommbbrreeuusseess  

ccoommmmuunnaauuttééss  ddee  ccee  ccoonnttiinneenntt,,  iill  ccoonnssttiittuuee  uunnee  mméétthhooddee  ttrraaddiittiioonnnneellllee  

iimmppoorrttaannttee  ddee  rréégguullaattiioonn  ddee  llaa  ffééccoonnddiittéé..  LLee  ccoouuppllee  uuttiilliissaanntt  cceettttee  tteecchhnniiqquuee  ppeeuutt  

aavvooiirr  ddeess  rraappppoorrttss  sseexxuueellss  ddee  llaa  mmaanniièèrree  cchhooiissiiee  eett  aacccceeppttééee  ppaarr  llee  ccoouuppllee  

jjuussqquu’’aauu  mmoommeenntt  oouu  ll’’ééjjaaccuullaattiioonn  eesstt  pprrêêttee  àà  ssee  pprroodduuiirree  ;;  cc’’eesstt  aalloorrss  qquuee  

ll’’hhoommmmee  rreettiirree  ssaa  vveerrggee  dduu  vvaaggiinn..  LL’’ééjjaaccuullaattiioonn  aa  lliieeuu  ccoommppllèètteemmeenntt  àà  ll’’ééccaarrtt  dduu  

vvaaggiinn  eett  ll’’aappppaarreeiill  ggéénniittaall  eexxtteerrnnee  ddee  llaa  ffeemmmmee,,  ccee  qquuii  eemmppêêcchhee  aaiinnssii  ttoouuttee  

ccoonncceeppttiioonn  ppoossssiibbllee..  
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22..88--  MMEETTHHOODDEE  DDEE  LL’’AALLLLAAIITTEEMMEENNTT  MMAATTEERRNNEELL  EETT  DDEE  

LL’’AAMMEENNOORRRRHHEEEE  ((MMAAMMAA))  

LLaa  MMAAMMAA  ccoonnssiissttee  àà  uuttiilliisseerr  ll’’aallllaaiitteemmeenntt  aauu  sseeiinn  ccoommmmee  mméétthhooddee  tteemmppoorraaiirree  

ddee  ccoonnttrraacceeppttiioonn  ffaammiilliiaallee  ((««  mmaatteerrnneell  »»  rraappppeellllee  llee  rrôôllee  ddee  llaa  mmèèrree  eett  

««  aamméénnoorrrrhhééee  »»  iinnddiiqquuee  ll’’aabbsseennccee  ddeess  rrèègglleess))..  

LLaa  MMAAMMAA  rreeqquuiieerrtt  ll’’oobbsseerrvvaattiioonn  ddee  ttrrooiiss  ccrriittèèrreess  ::  

��  llaa  ffeemmmmee  eesstt  eenn  aamméénnoorrrrhhééee,,  eellllee  nn’’aa  ppaass  eeuu  ddee  rreettoouurr  ddeess  rrèègglleess  ddeeppuuiiss  

ll’’aaccccoouucchheemmeenntt  ;;  

��  eellllee  aallllaaiittee  ccoommppllèètteemmeenntt  ssoonn  eennffaanntt  qquuii  nnee  rreeççooiitt  ppaass  dd’’aauuttrree  nnoouurrrriittuurree  àà  

rraaiissoonn  ddee  ssiixx  ((66))  ttééttééeess    ppaarr  jjoouurr  aauu  mmooiinnss  ;;    

��  ll’’aaccccoouucchheemmeenntt  aa  eeuu  lliieeuu  iill    yy  aa  mmooiinnss  ddee  ssiixx  ((66))  mmooiiss..  

33..  MMEETTHHOODDEE  TTRRAADDIITTIIOONNNNEELLLLEE  

AA  ttrraavveerrss  ll’’hhiissttooiirree,,  llee  ccoonnttrrôôllee  ddee  llaa  ffééccoonnddiittéé  ss’’eesstt  ffaaiitt  ppaarr  ddiivveerrsseess  mméétthhooddeess..  

OOnn  ssee  sseerrtt  ddaannss  llee  mmoonnddee  eennttiieerr  dd’’uunn  ggrraanndd  nnoommbbrree  ddee  ppllaanntteess  eett  dd’’aauuttrreess  

ssuubbssttaanncceess  ppoouurr  eemmppêêcchheerr  llaa  ccoonnttrraacceeppttiioonn..  BBiieenn  qquuee  nnoouuss  ccoommmmeenncciioonnss  àà  

ll’’hheeuurree  aaccttuueellllee  àà  rrééaalliisseerr  ll’’aammpplleeuurr  ddee  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess  mméétthhooddeess  ttrraaddiittiioonnnneelllleess  

ddee  ccoonnttrraacceeppttiioonn,,  iill  rreessttee  eennccoorree  àà  ddéétteerrmmiinneerr  ll’’eeffffiiccaacciittéé  dd’’uunn  bboonn  nnoommbbrree  

dd’’eennttrree  eelllleess..    

LLee  ffaaiitt  qquuee  cceess  mméétthhooddeess  ssooiieenntt  ssii  uuttiilliissééeess  pprroouuvvee  qquu’’eelllleess  ssoonntt    ccaappaabblleess  ddee  

rréégglleerr  lleeuurr  ffééccoonnddiittéé  eett  qquu’’iillss  oonntt  ddeeppuuiiss  lloonnggtteemmppss  ddééccoouuvveerrtt  lleess  aavvaannttaaggeess  ddee  

cceettttee  rréégguullaattiioonn..    

LLaa  vviitteessssee  àà  llaa  qquueellllee  llaa  mmooddeerrnniissaattiioonn,,  ll’’uurrbbaanniissaattiioonn  eett  lleess  cchhaannggeemmeennttss  

ssoocciiaauuxx  ssee  ssoonntt  pprroodduuiittss  eenn  AAffrriiqquuee,,  ffaaiitt  qquu’’iill  eesstt  ddiiffffiicciillee  ddee  ddéétteerrmmiinneerr  llaa  

mmaanniièèrree  ddoonntt  lleess  mméétthhooddeess  ttrraaddiittiioonnnneelllleess  lleess  pplluuss  ccoouurraanntteess  ddee  rréégguullaattiioonn  ddee  llaa  

ffééccoonnddiittéé  ssoonntt  eennccoorree  uuttiilliissééeess..  

⇒⇒    LLEE  TTAAFFOO  ::    

IIll  ss’’aaggiitt  dd’’uunnee  cceeiinnttuurree  mmyyssttiiqquuee  àà  mmuullttiipplleess  nnœœuuddss  pprroodduuiittee  ppaarr  llee  gguuéérriisssseeuurr..  IIll  

aauurraaiitt  uunn  ppoouuvvooiirr  ccoonnttrraacceeppttiiff  ddee  dduurrééee  iilllliimmiittééee  ttaanntt  qquu’’eellllee  sseerraaiitt  ppoorrttééee  àà  llaa  
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cceeiinnttuurree  oouu  ddee  dduurrééee  lliiééee  aauuxx  nnoommbbrreess  ddee  nnœœuuddss  ;;  eenn  rreevvaanncchhee  llaa  ffeemmmmee  rreemmeett  

uunnee  cceerrttaaiinnee  ssoommmmee  ffoorrffaaiittaaiirree  ccoommmmee  ssiiggnnee  ddee  bboonnnnee  vvoolloonnttéé..  

⇒⇒    LLAA  TTOOIILLEE  DD’’AARRAAIIGGNNEEEE  ::    

DDiissppoossiittiiff  ooppaaqquuee,,  iissssuu  dduu  ttiissssaaggee  ddee  ll’’aarraaiiggnnééee  qquuee  lleess  ffeemmmmeess  eenndduuiitt  ddee  bbeeuurrrree  

ddee  kkaarriittéé  ppoouurr  oobbssttrruueerr  llee  ccooll..  

⇒⇒    TTOOMMOOTTIIGGUUII  YYIIRRII  OOUU  SSOOKKOOLLOONN  TTIIGGUUII  YYIIRRII    

UUnn  ppeettiitt  aarrbbrree  qquuii  ppoouussssee  ssuurr  lleess  oorrdduurreess..  UUnnee  ggrraaiinnee  aavvaallééee  ccoorrrreessppoonndd  àà  uunnee  

aannnnééee  ddee  ccoonnttrraacceeppttiioonn..  

⇒⇒    LL’’HHUUIILLEE  EEXXTTRRAAIITTEE  DDEESS  GGRRAAIINNEESS  DDEE  

BBUUCCHHHHOOLLZZIIAA  MMAACCRROOPPHHYYLLLLAA  ::  

EEsstt  sseennssééee  aavvooiirr  uunn  eeffffeett  ooeessttrrooggéénniiqquuee  eett  eesstt  uuttiilliissééee  ppaarr  lleess  ffeemmmmeess  dduu  ZZaaïïrree  

ppoouurr  rréédduuiirree  lleess  rrèègglleess..  

⇒⇒    LL’’OOSSIIRRIISS  WWIIGGHHTTIIAANNAA  AAUU  KKEENNYYAA    

LLeess  ffeemmmmeess  ss’’eenn  sseerrvveenntt  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee  ttiissaannee  ppoouurr  ssttiimmuulleerr  ll’’ééccoouulleemmeenntt  dduu  llaaiitt  

mmaatteerrnneell..  

⇒⇒  LL’’HHIIBBIISSCCUUSS  SSUURRAATTTTEEUUSSIISS  EENN  TTAANNZZAANNIIEE    

OOnn  ffaaiitt  ppaasssseerr  lleess  ffeeuuiilllleess  ppiillééeess  ddee  ll’’HHiibbiissccuuss  ssuurraatttteeuussiiss    ssuurr  lleess  sseeiinnss..  

⇒⇒    LLEESS  GGRRAAIINNEESS  DDEE  BBAANN  FFOORRAA,,  PPLLAANNTTEE  AAUU  

BBUURRKKIINNAA    

LLeess  ggrraaiinneess  oonntt  ddeess  aaccttiioonnss  ssppeerrmmiicciiddeess..  

LLeess  aaggeennttss  aaccttiiffss  ddee  llaa  pplluuppaarrtt  ddee  cceess  ppllaanntteess  uuttiilliissééeess  ppoouurr  rréégguulleerr  llaa  ffééccoonnddiittéé  

nnee  ssoonntt  ppaass  iiddeennttiiffiiééss..  CCee  qquuii  nnee  ssiiggnniiffiiee  ppaass  ppoouurr  aauuttaanntt  qquu’’iillss  ssoonntt  ssaannss  eeffffeett..  

⇒⇒    LLAA  SSAAPPOONNAARRIIEE  OOFFFFIICCIINNAALLEESS  OOUU  

EENNTTEERROOLLOOBBRRIIUUMM  CCYYCCLLOOCCAARRPPUUMM  ::    

UUttiilliisséé  ccoommmmee  ssppeerrmmiicciiddee  eenn  EEggyyppttee..  

⇒⇒    LLEE  SSPPHHAAEERRAANNTTHHUUSS  CCYYAATTHHUULLOOÏÏDDEESS  ::  

  UUttiilliisséé  ccoommmmee  ccoonnttrraacceeppttiiff  eenn  TTaannzzaanniiee..  
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⇒⇒    PPIIRRIINNAARRII  AAXXCCEELLSSAA  EENN  GGUUIINNEEEE  ::    

UUttiilliisséé    ccoommmmee  aaggeenntt  pprroovvooqquuaanntt  llee  ddéécclleenncchheemmeenntt  dduu  ttrraavvaaiill..      

⇒⇒    LLAA  CCOOMMBBRREETTOODDEENNDDIIOONN  AAFFRRIICCAANNUUMM  ::    

UUttiilliisséé  eenn  CCôôttee  dd’’IIvvooiirree  ppoouurr  llaa  ccoonnttrraacceeppttiioonn..  IIll  aa  ppoouurr  eeffffeett  dd’’eemmppêêcchheerr  llaa  

nniiddaattiioonn  cchheezz  lleess  rraattss..  

⇒⇒    NNOOUUVVEELLLLEESS  MMEETTHHOODDEESS  PPRROOMMEETTTTEEUUSSEESS  

IIll  yy  aa  qquuaattrree  nnoouuvveelllleess  mméétthhooddeess  ddee  rréégguullaattiioonn  ddeess  nnaaiissssaanncceess  pprroommeetttteeuusseess  

((ll’’ééppoonnggee  ccoonnttrraacceeppttiivvee,,  llee  DDIIUU  éémmeetttteeuurr  ddee  pprrooggeessttaattiiffss  rreettaarrddss,,  llee  DDIIUU  ssaannss  ffiill,,  

lleess  vvaacccciinnss  ccoonnttrraacceeppttiiffss))  ;;  uunnee  cciinnqquuiièèmmee  nnoouuvveellllee  mméétthhooddee  qquuii  eesstt  llaa  ppiilluullee  

ccoonnttrraacceeppttiivvee  ppoouurr  ll’’hhoommmmee  aappppeellééee  GGOOSSSSYYPPOOLL  aa  ddééjjàà  bbeeaauuccoouupp  ffaaiitt  ppaarrlleerr  

dd’’eellllee..  

��  LL’’EEPPOONNGGEE  CCOONNTTRRAACCEEPPTTIIVVEE  VVAAGGIINNAALLEE    

LLeess  ééppoonnggeess  ddee  mmeerr  nnaattuurreelllleess  oonntt  ééttéé  ddeeppuuiiss  ll’’aannttiiqquuiittéé  uuttiilliissééeess  ddaannss  ddeess  bbuuttss  

ccoonnttrraacceeppttiiffss  ddaannss  lleess  aannnnééeess  ssooiixxaannttee  ddiixx,,  ll’’iinnttéérrêêtt  ppoorrttéé  aauu  ccoonncceepptt  ddee  ll’’ééppoonnggee  

aa  ccoonndduuiitt  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ccoollllaaggèènnee  nnaattuurreell  dd’’ééppoonnggeess  ssyynntthhééttiiqquueess  aaiinnssii  

qquu’’àà  ll’’iinnccoorrppoorraattiioonn  ddee  ssppeerrmmiicciiddeess  àà  ll’’ééppoonnggee  [[11]]  

EEnn  11998833,,  ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  pprroodduuiittss  aalliimmeennttaaiirreess  eett  pphhaarrmmaacceeuuttiiqquueess  

aamméérriiccaaiinn  ::  FFDDAA  ((FFoooodd  aanndd  DDrruugg  AAddmmiinniissttrraattiioonn..))  aa  aapppprroouuvvéé  llaa  mmiissee  ssuurr  llee    

mmaarrcchhéé  aamméérriiccaaiinn  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  ééppoonnggee  vvaaggiinnaallee  ccoonnttrraacceeppttiivvee..  

CCee  pprroodduuiitt  eesstt  uunnee  ppeettiittee  ééppoonnggee  ddee  ppoollyyuurréétthhaannee  eenn  ffoorrmmee  ddee  ccoouussssiinneett,,  qquuii    

ccoonnttiieenntt  uunn  ggrraammmmee  ddee  ssppeerrmmiicciiddee  NNOONNOOXXYYNNOOLL--99..  LL’’ééppoonnggee  aa  uunn  ccôôttéé  

ccoonnccaavvee  qquuii  ss’’aaddaappttee  ssuurr  llee  ccooll  ddee  ll’’uuttéérruuss  eett  ddiimmiinnuuee  llee  ddééppllaacceemmeenntt  aauu  ccoouurrss  

ddeess  rraappppoorrttss  sseexxuueellss..  LL’’aauuttrree  ccôôttéé  ddee  ll’’ééppoonnggee  pprréésseennttee  uunnee  bboouuccllee  ddee  ppoollyyeesstteerr  

ttiisssséé  qquuii  ppeerrmmeett  ddee  llaa  rreettiirreerr  pplluuss  ffaacciilleemmeenntt..  

��  LLEE  DDIIUU  DDIISSTTRRIIBBUUTTEEUURR  DDEE  PPRROOGGEESSTTAATTIIFFSS  RREETTAARRDDSS  

AA  llaa  ffiinn  ddeess  aannnnééeess  ssooiixxaannttee  ddiixx,,  llaa  ccooooppéérraattiioonn  AALLZZAA  aa  mmiiss  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  

aamméérriiccaaiinn  llee  pprreemmiieerr  DDIIUU  lliibbéérraanntt  lleess  pprrooggeessttaattiiffss..  
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��  LLEE  DDIIUU  SSAANNSS  FFIILL  

IIll  aa  ééttéé  ssuuggggéérréé  qquuee  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  iinnffeeccttiioonnss  aassssoocciiééeess  aauu  DDIIUU  ppeeuuvveenntt  êêttrree  

aattttrriibbuuééeess  àà  llaa  rreemmoonnttééee  ddeess  bbaaccttéérriieess  llee  lloonngg  dduu  ffiill  ddee  DDIIUU..  EEttaanntt  ddoonnnnéé  qquuee  

ll’’iinnffeeccttiioonn  eesstt  ddee  llooiinn  llee  pprroobbllèèmmee  llee  pplluuss  ggrraavvee  aassssoocciiééee  àà  ll’’uuttiilliissaattiioonn  dduu  DDIIUU,,  

ll’’éélliimmiinnaattiioonn  dduu  ffiill  ddeevvrraaiitt  rréédduuiirree  lleess  rriissqquueess  ddee  ccoommpplliiccaattiioonnss  lliiééeess  àà  

ll’’iinnffeeccttiioonn  ccee  qquuii  ppaarr  ccoonnssééqquueenntt  pprréésseenntteerraaiitt  uunnee  aamméélliioorraattiioonn  iimmppoorrttaannttee..  

��  LLEE  VVAACCCCIINN  CCOONNTTRRAACCEEPPTTIIFF  

AA  ttrraavveerrss  llee  mmoonnddee,,  llee  ttaauuxx  ddee  mmoorrttaalliittéé  eett  ddee  mmoorrbbiiddiittéé  aa  ééttéé  éénnoorrmméémmeenntt  rréédduuiitt    

ppaarr  llaa  vvaacccciinnaattiioonn..  SSii  llaa  tthhééoorriiee  ddee  llaa  vvaacccciinnaattiioonn  ppeeuutt  ss’’aapppplliiqquueerr  aauu  ssyyssttèèmmee  

rreepprroodduuccttiiff  hhuummaaiinn,,  iill  eesstt  ppoossssiibbllee  qquu’’uunn  jjoouurr,,  llaa  vvaacccciinnaattiioonn    ssooiitt  ééggaalleemmeenntt  

rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  cchhuuttee  ddeess  ttaauuxx  ddee  ffééccoonnddiittééss  [[4444]]..  

PPeennddaanntt  ddeess  aannnnééeess,,  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  dd’’uunn  vvaacccciinn  ccoonnttrree  llaa  ggrroosssseessssee  aa  ééttéé  

eennvviissaaggééee..  IIll  ssee  ppeeuutt  qquu’’uunn  jjoouurr,,  cceerrttaaiinnss  ddeess  nnoommbbrreeuuxx  aannttiiggèènneess  nnaattuurreellss  ((aauuttoo  

aannttiiggèènnee))  qquuii  eexxiisstteenntt  ddaannss  llee  ssyyssttèèmmee  rreepprroodduuccttiiff  mmaassccuulliinn  eett  fféémmiinniinn  ppuuiisssseenntt  

êêttrree  ssttiimmuullééss    eett  pprroodduuiisseenntt  ddeess  aannttiiccoorrppss  qquuii  eemmppêêcchheenntt  llaa  ggrroosssseessssee..  NNoouuss  

ssoommmmeess  àà  pplluussiieeuurrss  aannnnééeess  ddee  vvooiirr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dd’’uunn  vvaacccciinn  ccoonnttrraacceeppttiiff  

eeffffiiccaaccee,,  ssûûrr  eett  vveenndduu  àà  uunn  pprriixx  rraaiissoonnnnaabbllee..  

��  LLEE  GGOOSSSSIIPPOOLL  ((LLAA  PPIILLUULLEE  PPOOUURR  LL’’HHOOMMMMEE))  

LLee  GGoossssiippooll  ((eexxttrraaiitt  dduu  ccoottoonnnniieerr))  eesstt  uunn  ccoommppoosséé  pphhéénniiqquuee  jjaauunnee,,  qquuii,,  ssoouuss  

ffoorrmmee  ddee  ccoommpprriimméé  aa  ééttéé  ll’’oobbjjeett  dd’’eessssaaiiss  cclliinniiqquueess  ccoommmmee  aaggeenntt  dd’’iinnhhiibbiitteeuurr  ddee  

llaa  ffééccoonnddiittéé    mmaassccuulliinnee  [[1100]]..  EEnn  CChhiinnee  iill  aa  ééttéé  rreemmaarrqquuéé,,  aauu  ccoouurrss  ddeess  aannnnééeess  

cciinnqquuaannttee,,  qquuee  llaa  ccuuiissiinnee  ffaaiittee  ddee  ll’’hhuuiillee  ddeess  ggrraaiinneess  ccrruueess  ddee  ccoottoonn  ppoouuvvaaiitt  

aabboouuttiirr  àà  ll’’iinnffééccoonnddiittéé  eett  qquu’’eellllee  aaffffeeccttaaiitt  ddaavvaannttaaggee  lleess  hhoommmmeess  qquuee  lleess  

ffeemmmmeess..  

DDeeppuuiiss  11997722,,  llee  GGOOSSSSIIPPOOLL  aa  ééttéé  aaddmmiinniissttrréé  àà  pplluuss  ddee  44000000  hhoommmmeess  eenn  CChhiinnee  

ssuurr  ddeess  ppéérriiooddeess  dd’’aauu  mmooiinnss  ssiixx  mmooiiss;;  pplluuss  ddee  llaa  mmooiittiiéé  ddee  cceess  hhoommmmeess  oonntt  ééttéé  

oobbsseerrvvééss  ppeennddaanntt  pplluuss  ddee  ddeeuuxx  aannss..  LLaa  ddoossee  ddee  ddééppaarrtt  qquuii  ééttaaiitt  2200mmgg  ppaarr  jjoouurr  aa  

pprriiss  ddaannss  ll’’eennsseemmbbllee  ddeeuuxx  mmooiiss  ppoouurr  rrééssuulltteerr  eenn  uunnee  iinnffééccoonnddiittéé..  
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CCCCCCCC........  LLLLLLLLEEEEEEEE        CCCCCCCCYYYYYYYYCCCCCCCCLLLLLLLLEEEEEEEE        MMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNSSSSSSSSTTTTTTTTRRRRRRRRUUUUUUUUEEEEEEEELLLLLLLL        

CCoonnttrraaiirreemmeenntt    àà  llaa  ffééccoonnddiittéé  ddee  ll’’hhoommmmee,,  qquuii  ddaannss  ll’’eennsseemmbbllee  eesstt  ccoonnssttaannttee,,  llaa  

ffééccoonnddiittéé  ddee  llaa  ffeemmmmee  éévvoolluuee  ppaarr  ccyyccllee..  

LLee  ccyyccllee  mmeennssttrruueell  eesstt  uunnee  ssuucccceessssiioonn  dd’’uunn  eennsseemmbbllee  ddee  pphhéénnoommèènneess  

pphhyyssiioollooggiiqquueess  ssee  rrééppééttaanntt  rréégguulliièèrreemmeenntt  eenn  ddeehhoorrss  ddeess  ppéérriiooddeess  ddee  ggrroosssseessssee,,  

ddee  llaa  ppuubbeerrttéé  àà  llaa  mméénnooppaauussee,,  dduu  ddéébbuutt  dd’’uunnee  mmeennssttrruuaattiioonn  aauu  ddéébbuutt  ddee  llaa  

ssuuiivvaannttee  ppeennddaanntt  uunnee  dduurrééee  mmooyyeennnnee  ddee  2288  jjoouurrss..    

LLaa  mmeennssttrruuaattiioonn  eesstt  uunn  pphhéénnoommèènnee  pphhyyssiioollooggiiqquuee  ccaarraaccttéérriisséé  ppaarr  uunn  ééccoouulleemmeenntt  

ssaanngguuiinn  ppéérriiooddiiqquuee  dd’’oorriiggiinnee  uuttéérriinnee  ssee  pprroodduuiissaanntt  cchheezz  llaa  ffeemmmmee  lloorrssqquu’’iill  nn’’yy  aa  

ppaass  eeuu  ffééccoonnddaattiioonn  ddee  llaa  ppuubbeerrttéé  àà  llaa  mméénnooppaauussee..  

CCoommpprreennddrree    ccee  ccyyccllee  ppeerrmmeett  aauuxx  mmééddeecciinnss  eett  aauuxx  uuttiilliissaattrriicceess  ddee  cchhooiissiirr  lleess  

mméétthhooddeess  ddee  ppllaanniiffiiccaattiioonn  ddeess  nnaaiissssaanncceess  qquuii  lleeuurr  sseerroonntt  lleess  mmiieeuuxx  aapppprroopprriiééeess  

eett  dd’’aaiiddeerr  lleess  iinnddiivviidduuss  àà  uuttiilliisseerr  cceess  mméétthhooddeess  ccoorrrreecctteemmeenntt..  

AA  cchhaaqquuee  ccyyccllee  fféémmiinniinn,,  lleess  hhoorrmmoonneess  mmeessssaaggeerrss  cchhiimmiiqquueess  dduu  ccoorrppss  ssttiimmuulleenntt  

lleess  cchhaannggeemmeennttss  ssuurrvveennaanntt  ddaannss  llee  ccoorrppss..  

CCeess  cchhaannggeemmeennttss  ss’’aaccccuummuulleenntt  ppeettiitt  àà  ppeettiitt  jjuussqquu’’  àà  llaa  mmaattuurraattiioonn  ddee  ll’’oovvuullee  

nnéécceessssaaiirree  àà  llaa  ffééccoonnddaattiioonn,,  llaa  mmuuqquueeuussee  ddee  ll’’uuttéérruuss  ((eennddoommèèttrree))  ddéévviieenntt  rriicchhee  

eett  aabboonnddaannttee  eenn  éélléémmeennttss  nnuuttrriittiiffss,,  ddaannss  ll’’aatttteennttee  dd’’uunnee  ggrroosssseessssee  éévveennttuueellllee..  SSii  

uunn  ssppeerrmmaattoozzooïïddee  ffééccoonnddee  ll’’oovvuullee  ppeennddaanntt  llee  ccyyccllee,,  oonn  vveerrrraa  uunnee  ggrroosssseessssee  ssee  

pprroodduuiirree..  SSii  aauu  ccoonnttrraaiirree  ll’’oovvuullee  nn’’eesstt  ppaass  ffééccoonnddéé,,  lleess  hhoorrmmoonneess  cceesssseenntt  ppeeuu  àà  

ppeeuu  ddee  pprrééppaarreerr  llee  ccoorrppss  ddee  llaa  ffeemmmmee  àà  llaa  ggrroosssseessssee..  LLaa  mmuuqquueeuussee  ddee  ll’’uuttéérruuss,,  

aalloorrss  aabboonnddaannttee  eenn  éélléémmeennttss  nnuuttrriittiiffss  ddeessqquuaammééss  eett  llee  ccyyccllee  rreeccoommmmeennccee..    

LLaa  ccoommpprrééhheennssiioonn  dduu  ccyyccllee  ddee  ffééccoonnddiittéé  ddee  llaa  ffeemmmmee  ppeerrmmeett  ddee  pprréévvooiirr  eett  

dd’’eemmppêêcchheerr  uunnee  ggrroosssseessssee  eett  ddee  ccoommpprreennddrree  oouu  ddiiaaggnnoossttiiqquueerr  ddee  nnoommbbrreeuuxx  

pprroobbllèèmmeess  mmééddiiccaauuxx  [[66]]..    

11..  PPHHYYSSIIOOLLOOGGIIEE  DDUU  CCYYCCLLEE  MMEENNSSTTRRUUEELL  

OOnn  ppeeuutt  ddiivviisseerr  llee  ccyyccllee  mmeennssttrruueell  eenn  ttrrooiiss  ((33))  ppaarrttiieess  ::  llee  ccyyccllee  oovvaarriieenn,,  llee  ccyyccllee  

uuttéérriinn  eett  lleess  ffoonnccttiioonnss  ddee  cceerrttaaiinnss  oorrggaanneess  dduu  cceerrvveeaauu  [[33]]..  
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CCllaassssiiffiiccaattiioonn  dduu  ccyyccllee  mmeennssttrruueell  ::  llaa  dduurrééee  mmooyyeennnnee  dd’’uunn  ccyyccllee  mmeennssttrruueell  eesstt  

ddee  2288  jjoouurrss,,  mmaaiiss  ppeeuutt  vvaarriieerr  dd’’uunn  ccyyccllee  àà  ll’’aauuttrree  cchheezz  uunnee  ffeemmmmee  oouu  ppeeuutt  vvaarriieerr  

dd’’uunnee  ffeemmmmee  àà  ll’’aauuttrree..  IIll  eexxiissttee  ddeess  ccyycclleess  ccoouurrttss  qquuii  ssoonntt  ddee  2211  jjoouurrss  eett  ddeess  

ccyycclleess  lloonnggss  qquuii  vvaarriieenntt  ddee  3355  àà  4455  jjoouurrss..    

11..11--  CCYYCCLLEE  HHYYPPOOTTHHAALLAAMMOO--HHYYPPOOPPHHYYSSAAIIRREE  

CCee  ssyyssttèèmmee  rreepprréésseennttee  llee  cceennttrree  ddee  ccoommmmaannddee  ddee  ttoouuttee  mmaanniiffeessttaattiioonn  ccyycclliiqquuee..  

LL’’hhyyppootthhaallaammuuss  eennvvooiiee  uunnee  ccoommmmaannddee  àà  ll’’hhyyppoopphhyyssee  ppaarr  ll’’iinntteerrmmééddiiaaiirree  ddee  

ddeeuuxx  ((22))  hhoorrmmoonneess  ::  llee  GGNNRRHH  ::  ggoonnaaddoottrroopphhiinnee  rreegguullaattiinngg  hhoorrmmoonneess  oouu  LLHH--

RRHH..  IIll  ss’’aaggiitt  dd’’hhoorrmmoonnee  qquuii  aaggiitt  ssuurr  lleess  ggoonnaaddeess..  LL’’hhyyppoopphhyyssee  ssééccrrèèttee  àà  ssoonn  

ttoouurr  ddeess  hhoorrmmoonneess  ::  lleess  ggoonnaaddoossttiimmuulliinneess  ((FFSSHH  ::  FFoolllliiccuullee  SSttiimmuulliinnee  HHoorrmmoonnee  

eett  LLHH  ::  LLuuttééiinniiqquuee  HHoorrmmoonnee))..  

LLaa  FFSSHH  ::  ssoonn  rrôôllee  eesstt  ddee  ssttiimmuulleerr  llaa  pphhaassee  ffoolllliiccuullaaiirree  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  

ll’’oovvaaiirree..  SSoonn  ttaauuxx  eesstt  bbaass  àà  llaa  pprreemmiièèrree  pphhaassee  dduu  ccyyccllee,,  ppuuiiss  oonn  oobbsseerrvvee  uunn  ppiiqquuee  

oovvuullaattooiirree,,  ppuuiiss  uunnee  cchhuuttee  àà  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  pphhaassee..  

LLaa  LLHH  ::  pprroovvooqquuee  ll’’oovvuullaattiioonn  ccoonntteemmppoorraaiinnee  ddee  ssoonn  ppiiqquuee..  EEllllee  eesstt  aauussssii  

rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  ffeerrmmeennttaattiioonn  eett  ddee  llaa  ssééccrrééttiioonn  dduu  ccoorrppss  jjaauunnee..  

11..22--  CCYYCCLLEE  OOVVAARRIIEENN  

LLeess  mmééccaanniissmmeess  dd’’ééppaaiissssiisssseemmeennttss  eett  ddee  ddeessqquuaammaattiioonnss  uullttéérriieeuurrss  ddee  llaa  

mmuuqquueeuussee  ddee  ll’’eennddoommèèttrree  ppeeuuvveenntt  ppaarraaîîttrree  aasssseezz  ssiimmpplleess..  CCeeppeennddaanntt  iill  nnee  ffaauutt  

ppaass  oouubblliieerr  qquuee  cceettttee  aaccttiioonn  eesstt  ccoonnttrrôôllééee  ppaarr  llee  jjeeuu  ccoommpplleexxee  ddeess  hhoorrmmoonneess..  LLeess  

éévvèènneemmeennttss  ccllééss  qquuii  ddéétteerrmmiinneenntt  ssii  llee  ccyyccllee  uuttéérriinn  ssee  ffaaiitt  rréégguulliièèrreemmeenntt  ((oouu  ssii  

uunnee  ggrroosssseessssee  ssee  pprroodduuiitt))  ddééppeennddeenntt  ddee  ll’’oovvuullaattiioonn  ;;  aaiinnssii  llaa  lliibbéérraattiioonn  ppaarr  

ll’’oovvaaiirree  dd’’uunn  oovvuullee  aarrrriivvee  àà  mmaattuurriittéé..  CChhaaccuunn  ddeess  ddeeuuxx  ((22))  oovvaaiirreess  ccoonnttiieenntt  eennttrree  

330000..000000  eett  440000..000000  ffoolllliiccuulleess..  LLeess  ffoolllliiccuulleess  ssoonntt  ccoonnssttiittuuééss  ddee  ggrroouuppeemmeennttss  ddee  

cceelllluulleess  eenn  ffoorrmmee  ddee  bbaallllee  qquuii  ccoonnttiieennnneenntt  ddeess  oovvuulleess  eennccoorree  llooiinn  dduu  ssttaaddee  ddee  llaa  

mmaattuurriittéé  [[3333]]..    

DDaannss  llaa  vviiee  dd’’uunnee  ffeemmmmee  330000  àà  550000  aarrrriivveerroonntt  eenn  mmaattuurriittéé..  AAuu  ccoouurrss  dd’’uunn  ccyyccllee  

mmeennssttrruueell  eennttrree  1100  eett  2200  ffoolllliiccuulleess  ccoommmmeenncceenntt  àà  ccrrooîîttrree  ssoouuss  ll’’iinnfflluueennccee  ddeess  

hhoorrmmoonneess..  DDaannss  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  ccaass,,  uunn  sseeuull  ffoolllliiccuullee    aarrrriivveerraa  àà  pplleeiinnee  mmaattuurriittéé..  
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OOnn  vveerrrraa  lleess  aauuttrreess  ddééggéénnéérreerr..  AAuu  ccoouurrss  ddee  ssaa  mmaattuurraattiioonn,,  llee  ffoolllliiccuullee  sseeccrrèèttee  ddee  

ll’’œœssttrrooggèènnee  eett  ddee  llaa  pprrooggeessttéérroonnee  ccee  qquuii  aammèènnee  lleess  cchhaannggeemmeennttss  ddee  llaa  mmuuqquueeuussee  

ddee  ll’’eennddoommèèttrree  [[4400]]..  

AAuu  ccoouurrss  ddee  llaa  pphhaassee  ffoolllliiccuullaaiirree,,  ll’’oovvuullee  mmûûrriitt  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  dd’’uunn  ffoolllliiccuullee  eenn  

ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  aarrrriivvee  àà  llaa  ssuurrffaaccee  ddee  ll’’oovvaaiirree  ooùù  iill  rreessttee  jjuussqquu’’  àà  ccee  qquu’’iill  aaiitt  

aatttteeiinntt  llaa  mmaattuurriittéé  qquuii  lluuii  ppeerrmmeettttrraa  dd’’êêttrree  lliibbrree  eett  ffééccoonnddééee..  LLaa  lliibbéérraattiioonn  dd’’uunn  

oovvuullee  eesstt  aappppeellééee  oovvuullaattiioonn..  LL’’oovvuullaattiioonn  ppeeuutt,,  cchheezz  cceerrttaaiinneess  ffeemmmmeess,,  ccaauusseerr  ddee  

ccrraammppeess  oouu  uunnee  llééggèèrree  ppeerrttee  ddee  ssaanngg..  DDee  nnoommbbrreeuusseess  ffeemmmmeess  ppoouurrrroonntt  ccoonnssttaatteerr  

qquuee  lleeuurrss  ggllaaiirree  cceerrvviiccaallee  ddéévviieenntt  pplluuss  aabboonnddaannttee,,  pplluuss  gglluuaannttee  eett  pplluuss  ééllaassttiiqquuee..  

[[4400]]  

11..33--  CCYYCCLLEE  UUTTEERRIINN  

LLee  ddéébbuutt  eett  llaa  ffiinn  dduu  ccyyccllee  uuttéérriinn  ssoonntt  mmaarrqquuééss  ppaarr  lleess  rrèègglleess  pprroovveennaanntt  ddee  llaa  

ddeessqquuaammaattiioonn  ddee  llaa  mmuuqquueeuussee  ddee  ll’’uuttéérruuss..  LLoorrssqquuee  ll’’ééccoouulleemmeenntt  ddee  ssaanngg  

ss’’aarrrrêêttee  aauu  bboouutt  33  oouu  55  jjoouurrss,,  iill  rreessttee  eennvviirroonn  uunn  ttiieerrss  ddee  llaa  mmuuqquueeuussee  ddaannss  

ll’’uuttéérruuss  ooùù  cceettttee  ddeerrnniièèrree  ccoommmmeenncceerraa  àà  ssee  rrééggéénnéérreerr  ssoouuss  ll’’iinnfflluueennccee  ddee  

ll’’œœssttrrooggèènnee  eett  ddee  llaa  pprrooggeessttéérroonnee  oonn  aappppeellllee  cceettttee  ppéérriiooddee  ddee  rreeccoonnssttiittuuttiioonn  ddee  llaa  

mmuuqquueeuussee,,  llaa  pphhaassee  ffoolllliiccuullaaiirree  ((oouu  pphhaassee  ddee  pprroolliifféérraattiioonn))..  LLaa  pphhaassee  ffoolllliiccuullaaiirree  

ssee  pprroolloonnggee  jjuussqquu’’aauu  mmiilliieeuu  dduu  ccyyccllee,,  cc’’eesstt  àà  ddiirree  jjuussqquu’’aauu  mmoommeenntt  oouu  lleess  

hhoorrmmoonneess  dduu  ccoorrppss,,  àà  rraaiissoonn  ddee  llaa  ssttiimmuullaattiioonn  aaccccrruuee  ddee  llaa  pprrooggeessttéérroonnee,,  aappppoorrttee  

àà  llaa  mmuuqquueeuussee  uunnee  ggrraannddee  qquuaannttiittéé  dd’’éélléémmeennttss  nnuuttrriittiiffss..  CCeettttee  nnoouuvveellllee  pphhaassee  

aappppeellééee  lluuttééaallee  ((oouu  ssééccrrééttooiirree))  ccoommmmeennccee  eenn  mmiilliieeuu  dduu  ccyyccllee..  LLaa  mmuuqquueeuussee  ddee  

ll’’eennddoommèèttrree  ss’’ééppaaiissssiitt  eett  sseess  ggllaannddeess  uuttéérriinneess  eett  vvaaiisssseeaauuxx  ssaanngguuiinnss  ssee  rraammiiffiieenntt  

eett  ssee  mmuullttiipplliieenntt..  SSii  uunnee  ffééccoonnddaattiioonn  ssee  pprroodduuiitt,,  llaa  pprrooggeessttéérroonnee,,  eett  ppaarr  llaa  ssuuiittee  llaa  

ggoonnaaddoottrroopphhiinnee  cchhoorriioonniiqquuee  ((GGCCHH))  ccoonnttiinnuuéé  ddee  ppeerrmmeettttrree  àà  llaa  mmuuqquueeuussee  ddee  ssee  

pprrééppaarreerr  àà  uunnee  ggrroosssseessssee  éévveennttuueellllee  [[3333]]..  

SS’’iill  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  ffééccoonnddaattiioonn  lleess  hhoorrmmoonneess  cceesssseenntt  ddee  pprrééppaarreerr  llaa  mmuuqquueeuussee  àà  llaa  

ffééccoonnddaattiioonn  eett  lleess  vvaaiisssseeaauuxx  ssaanngguuiinnss  ssee  rreesssseerrrreenntt..  SSaannss  ll’’aappppoorrtt  hhoorrmmoonnaall,,  llaa  

mmuuqquueeuussee  ddee  ll’’uuttéérruuss  ddeessqquuaammee,,  ccee  qquuii  pprroovvooqquuee  ll’’ééccoouulleemmeenntt  ddee  ssaanngg  qquuii  

ssiiggnnaallee    llee  ddéébbuutt  dduu  nnoouuvveeaauu  ccyyccllee  mmeennssttrruueell  [[3333]]..                                                                                                                                            
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11..44--  CCYYCCLLEE  CCEERRVVIICCAALL  

EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llee  ccooll  uuttéérriinn,,  iill  yy  aa  uunnee  ssééccrrééttiioonn  ccrrooiissssaannttee  ddee  llaa  ggllaaiirree  àà  llaa  

pprreemmiièèrree  pphhaassee..  EEllllee  eesstt  dd’’aabboorrdd  ooppaaqquuee  llee  66èèmmee  eett  llee  1100èèmmee  jjoouurr,,  eellllee  ddeevviieenntt  

ffiillaannttee,,  ttrraannsslluucciiddee,,  ééllaassttiiqquuee  ((rreesssseemmbbllaanntt  aauu  bbllaanncc  dd’’œœuuff))  aabboonnddaannttee  eenn  

ppéérriiooddee  ppéérrii  oovvuullaattooiirree,,  eellllee  ss’’éétteenndd  eennttrree  77--1122  ccmm  eennttrree  lleess  nnœœuuddss  dd’’uunnee  ppiinnccee  

1111  àà  1155  jjoouurrss..  AApprrèèss  llee  1155èèmmee  jjoouurr,,  eellllee  ddeevviieenntt  ooppaaqquuee  [[1188]]..  

11..55--  CCYYCCLLEE  VVAAGGIINNAALL  

LLaa  mmuuqquueeuussee  vvaaggiinnaallee  ssuubbiitt  ééggaalleemmeenntt  lleess  ttrraannssffoorrmmaattiioonnss  aauu  ccoouurrss  dduu  ccyyccllee  

mmeennssttrruueell..  CCeess  ttrraannssffoorrmmaattiioonnss  ssoonntt  éévvaalluuééeess  àà  ll’’aaiiddee  ddee  mmuullttiipplleess  iinnddiicceess..    

11..66--  CCYYCCLLEE  MMAAMMMMAAIIRREE  

LLeess  sseeiinnss  ssoonntt  sseennssiibblleess  aauuxx  ssééccrrééttiioonnss  oovvaarriieennnneess  ccyycclliiqquueess..  CCeerrttaaiinneess  ffeemmmmeess  

ppeeuuvveenntt  aaffffiirrmmeerr  ssuurr  lleeuurrss  sseennssaattiioonnss  mmaammmmaaiirreess  qquuee  ll’’oovvuullaattiioonn  aa  eeuu  lliieeuu  oouu  

ppaass..    

AA  llaa  11èèrree    pphhaassee  dduu  ccyyccllee  ::  lleess  sseeiinnss  nnee  ssoonntt  nnii  tteenndduuss  nnii  ddoouulloouurreeuuxx..  

AA  llaa  22èèmmee  pphhaassee  ::  lleess  sseeiinnss  ssoonntt  tteenndduuss,,  aauuggmmeenntteenntt  ddee  vvoolluummee,,  ssoonntt  ttrrèèss  

sseennssiibblleess  vvooiirree  ddoouulloouurreeuuxx..  

11..77--  CCYYCCLLEE  TTHHEERRMMIIQQUUEE  

PPeennddaanntt  llaa  pprreemmiièèrree  pphhaassee  dduu  ccyyccllee,,  llaa  tteemmppéérraattuurree  cceennttrraallee  eesstt  eenn  ddeessssoouuss  ddee  

3377°°  CC,,  eellllee  aatttteeiinntt  llee  cchhiiffffrree  llee  pplluuss  bbaass  llee  jjoouurr  ddee  ll’’oovvuullaattiioonn..  PPeennddaanntt  llaa  pphhaassee  

lluuttééiinniiqquuee  llaa  tteemmppéérraattuurree  ss’’ééllèèvvee  aauu  ddeessssuuss  ddee  3377°°  CC    eett  ddeemmeeuurree  uunn  ppllaatteeaauu  

jjuussqquu’’àà  llaa  vveeiillllee  ddeess  rrèègglleess  oouu  llaa  cchhuuttee  tthheerrmmiiqquuee  aannnnoonnccee  llaa  mmeennssttrruuaattiioonn..  LLaa  

ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  llaa  ccoouurrbbee  mmoonnoo  tthheerrmmiiqquuee  eesstt  ccaappiittaallee  ppoouurr  ééttuuddiieerr  llee  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  oovvaarriieenn..    

EEllllee  ppeerrmmeett  ddee  ccoonnnnaaîîttrree  ll’’eexxiisstteennccee  oouu  ll’’aabbsseennccee  ddee  ll’’oovvuullaattiioonn..  LLoorrssqquu’’eellllee  eesstt  

eenn  ddeessssoouuss  ddee  3377°°  CC  ppeennddaanntt  ttoouutt  llee  ccyyccllee  oonn  ppaarrllee  dd’’aannoovvuullaattiioonn..  LLee  ppllaatteeaauu  

tthheerrmmiiqquuee  dduurree  eennttrree  1133--1144  jjoouurrss,,  lloorrssqquu’’iill  dduurree  pplluuss  ddee  1177  jjoouurrss  cc’’eesstt  uunn  ssiiggnnee  

ddee  ggrroosssseessssee..    

  

  



Connaissance et utilisation de la contraception au CSRéf CIV 

Thèse de Médecine                                                              Jean Marie TRAORE 44 

IIVV--  MMEETTHHOODDOOLLOOGGIIEE  ::  

11--  CCAADDRREE  DD’’EETTUUDDEE  ::    

LLee  cceennttrree  ddee  ssaannttéé  ddee  rrééfféérreennccee  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  IIVV  ((CCSS  RRééff  CCIIVV))  aa  sseerrvvii  ddee  ccaaddrree  

àà  nnoottrree  ééttuuddee;;  cc’’eesstt  ll’’uunn  ddeess  ssiixx  CCeennttrreess  ddee  SSaannttéé  ddee  RRééfféérreennccee  ((CCSSRRééff))  dduu  

DDiissttrriicctt  ddee  BBaammaakkoo..      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SSoouurrccee  ::  PPDDSS  CCIIVV  22000044--22000088  
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11--11--  HHIISSTTOORRIIQQUUEE  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNEE  IIVV::    

LL’’hhiissttooiirree  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  IIVV  eesstt  iinnttiimmeemmeenntt  lliiééee  àà  cceellllee  ddee  BBaammaakkoo  qquuii  sseelloonn  llaa  

ttrraaddiittiioonn    oorraallee  aa  ééttéé  ccrrééééee  vveerrss  llee  1177èèmmee    ssiièèccllee  ppaarr  lleess  NNIIAAKKAATTEESS  ssuurr  llaa  rriivvee  

ggaauucchhee  dduu  fflleeuuvvee  NNiiggeerr  eett  qquuii  ss’’eesstt  ddéévveellooppppéé  aauu  ddéébbuutt  dd’’EEsstt  eenn  OOuueesstt  eennttrree  llee  

ccoouurrss  dd’’eeaauu  WWOOYYOOWWAAYYAANNKKOO  eett  BBAANNKKOONNII..    

LLee  pplluuss  aanncciieenn  qquuaarrttiieerr  LLAASSSSAA  ffûûtt  ccrréééé  vveerrss  11880000  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  qquuee  BBaammaakkoo  

eett  llee  pplluuss  rréécceenntt  SSIIBBIIRRIIBBOOUUGGOOUU  eenn  11998800..  

LLaa  ccoommmmuunnee  IIVV  aa  ééttéé  ccrrééééee  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  qquuee  lleess  aauuttrreess  ccoommmmuunneess  dduu  DDiissttrriicctt  

ddee  BBaammaakkoo  ppaarr  ll’’oorrddoonnnnaannccee  7788--3344//CCMMLLNN  dduu  1188  aaooûûtt  11997788  eett  rrééggiiee  ppaarr  lleess  

tteexxtteess  ooffffiicciieellss  ssuuiivvaannttss  ::    

--  LL’’oorrddoonnnnaannccee  NN°°  7788--3344//CCMMLLNN  dduu  2288  aaooûûtt  11997788  ffiixxaanntt  lleess  lliimmiitteess  eett  llee  

nnoommbbrree  ddeess  ccoommmmuunneess,,    

--  LLaa  llooii  NN°°  9955--000088  dduu  1111  fféévvrriieerr  11999955  ddéétteerrmmiinnaanntt  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  llaa  lliibbrree  

aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  tteerrrriittoorriiaalleess  ;;    

--  LLaa  llooii  NN°°  9955--003344  dduu  2222  aavvrriill  11999955  ppoorrttaanntt  ccooddee  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  

tteerrrriittoorriiaalleess..  

11--22--  DDOONNNNEEEESS  GGEEOOGGRRAAPPHHIIQQUUEESS  ::  

LLaa  ccoommmmuunnee  IIVV  ccoouuvvrree  uunnee  ssuuppeerrffiicciiee  ddee  3377,,  6688  kkmm22  ssooiitt  1144,,1111%%  ddee  llaa  

ssuuppeerrffiicciiee  dduu  ddiissttrriicctt..  

EEllllee  eesstt  lliimmiittééee  ::    

--  AA  ll’’OOuueesstt  ppaarr  llee  cceerrccllee  ddee  KKaattii  ;;      

--  AA  ll’’EEsstt    eett  aauu  NNoorrdd  ppaarr  llaa  ccoommmmuunnee  IIIIII  ((ppaarrttiiee  OOuueesstt))  ;;      

--  AAuu  SSuudd  llee  lliitt  dduu  fflleeuuvvee  NNiiggeerr  eett  llaa  ccoommmmuunnee  IIIIII  ((lliimmiittee  OOuueesstt))..    

11--33--  DDOONNNNEEEESS  SSOOCCIIOO--DDEEMMOOGGRRAAPPHHIIQQUUEESS  ::    

LLaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  eetthhnniieess  dduu  MMaallii  ssoonntt  rreepprréésseennttééeess  eenn  ccoommmmuunnee  IIVV  aaiinnssii  qquuee  lleess  

rreessssoorrttiissssaannttss  dd’’aauuttrreess  ppaayyss..    

LLaa  ccoommmmuunnee  rreepprréésseennttee  1177  %%  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ttoottaallee  ddee  BBaammaakkoo  eett  22%%  ddee  llaa  

ppooppuullaattiioonn,,  ttoottaallee  dduu  MMaallii..  LLaa  ppooppuullaattiioonn  ttoottaallee  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  IIVV,,  ééttaaiitt  eessttiimmééee  
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àà  224455  442211eenn  22000088((SSoouurrcceess  DDNNSSII,,  aaccttuuaalliissaattiioonn  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  sseelloonn  llee  

rreecceennsseemmeenntt  RRGGPPHH  AAvvrriill  11999988))..  

11--44--  LLEESS  SSTTRRUUCCTTUURREESS  SSAANNIITTAAIIRREESS  ::      

11--44--11--  SSTTRRUUCCTTUURREESS  CCOOMMMMUUNNAAUUTTAAIIRREESS  DDEE  PPRREEMMIIEERR  NNIIVVEEAAUU  ::    

CCee  ssoonntt  lleess  cceennttrreess  ddee  ssaannttéé  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  ::  

AASSAACCOOSSEEKK  ;;  AASSAACCOOLLAAII  ;;  AASSAACCOOLLAABB55  ;;  AASSAACCOOLLAAIIII  ;;  AASSAACCOODDIIPP  ;;  

AASSAACCOOLLAABBAASSAADD  ;;  AASSAACCOOSSEEKKAASSII  ;;  AASSAACCOODDJJEENNEEKKAA  ;;  AASSAACCOOHHAAMM  ;;  

MMaatteerrnniittéé  RReennéé  CCIISSSSEE  dd’’HHaammddaallllaayyee..  

11--44--22--  SSTTRRUUCCTTUURREE  SSAANNTTEE  DDEE  DDEEUUXXIIEEMMEE  NNIIVVEEAAUU  ::  CCeennttrree  ddee  SSaannttéé  

ddee  RRééfféérreennccee  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  IIVV  ((CCSS  RRééff  CCIIVV))..  

11--44--33--  NNIIVVEEAAUU  SSEECCTTEEUURR  PPRRIIVVEE  ::  QQuueellqquueess  ssttrruuccttuurreess  pprriivvééeess  eexxiisstteenntt  ddaannss  

llaa  ccoommmmuunnee  ::      

  CCaabbiinneett  mmééddiiccaall  ssttoommaattoollooggiiqquuee  MMoolllloo  ;;  ccaabbiinneett  mmééddiiccaall  BBiieenn  êêttrree  ;;  cclliinniiqquuee  

SSeerrmmeenntt;;  ccaabbiinneett  mmééddiiccaall  MMaahhaa  rroouuff;;  ccaabbiinneett  mmééddiiccaall  MMooccttaarr  TThhéérraa;;  cclliinniiqquuee  

LLaacc  TTéélléé  ;;  cclliinniiqquuee  KKaabbaallaa  ;;  cclliinniiqquuee  FFaarraann  SSaammaakkéé;;  cclliinniiqquuee  LLaaffiiaa  ;;  CCaabbiinneett  

mmééddiiccaall  FFrraatteerrnniittéé;;  CCaabbiinneett  mmééddiiccaall  YYeeeelleenn  ;;  CCMMCCRR  PPaasstteeuurr  ;;  SSaannttéé  pplluuss  ;;  

CCaabbiinneett  mmééddiiccaall  DDiiaassssaa  MMiissssaa;;  CCrrooiixx  dduu  ssuudd;;  CCaabbiinneett  mmééddiiccaall  JJiiggii  ;;  CCaabbiinneett  

mmééddiiccaall  MMaannddee  KKeenneeyyaa;;  ccaabbiinneett  mmééddiiccaall  EEffffiiccaa  SSaannttéé  ;;    hhôôppiittaall  MMèèrree--eennffaanntt  llee  

LLuuxxeemmbboouurrgg  ;;  CClliinniiqquuee  HHééllaall  dd’’IIrraann  eettcc..  

11--55--  LLEE  CCEENNTTRREE  DDEE  SSAANNTTEE  DDEE  RREEFFEERREENNCCEE  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNEE  IIVV  ::    

LLee  CCeennttrree  ddee  SSaannttéé  ddee  RRééfféérreennccee  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  CCIIVV  eesstt  ssiittuuéé  aauu  cceennttrree  ddee  llaa  

ccoommmmuunnee  àà  LLaaffiiaabboouuggoouu..  IIll  aa  ééttéé  dd’’aabboorrdd  pprrootteeccttiioonn  mmaatteerrnneellllee  eett  iinnffaannttiillee  

((PPMMII))  àà  ssaa  ccrrééaattiioonn  ((eenn  11998811))    éérriiggéé    eenn  CCSSRRééff  eenn  jjuuiinn  22000022  ppoouurr  rrééppoonnddrree  aauuxx  

bbeessooiinnss  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ssaannttéé..    

LLee  cceennttrree  ccoommppoorrttee  pplluussiieeuurrss  uunniittééss  eett  11  bblloocc  ooppéérraattooiirree  ((aavveecc  22  ssaalllleess  

dd’’iinntteerrvveennttiioonn  cchhiirruurrggiiccaallee,,  11  ssaallllee  ddee  pprrééppaarraattiioonn,,  11  ssaallllee  ddee  ssttéérriilliissaattiioonn  eett  11  

ssaallllee  ddee  rréévveeiill))  ::  

--  uunnee  uunniittéé    dd’’OORRLL,,  
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--  uunnee  uunniittéé    ddee  ppééddiiaattrriiee,,  

--  uunnee  uunniittéé  dd’’oopphhttaallmmoollooggiiee,,  

--  uunn  sseerrvviiccee  ddee  mmééddeecciinnee  ggéénnéérraallee  aavveecc  uunnee  uunniittéé  ddee  DD  AA  TT,,  ddee  vvaacccciinnaattiioonn  

eett  dd’’UUSSAACC  

--  uunn  ccaabbiinneett  dd’’ooddoonnttoossttoommaattoollooggiiee,,  

--  uunn  llaabboorraattooiirree  dd’’aannaallyyssee,,  

--  uunnee  pphhaarrmmaacciiee,,  

--  uunn  sseerrvviiccee  ddee  ggyynnééccoollooggiiee  eett  dd’’oobbssttééttrriiqquuee  aavveecc  uunnee  uunniittéé  ddee  CCPPNN,,  ddee  

CCPPOONN//PPFF,,  dd’’hhoossppiittaalliissaattiioonn  eett  ddee  llaa  mmaatteerrnniittéé..  

11--55--11--  PPEERRSSOONNNNEELL  DDUU  CCSSRRééff  CCIIVV  ::  

CCeess  ddiifffféérreennttss  sseerrvviicceess  ssoonntt  tteennuuss  ppaarr  uunn  ppeerrssoonnnneell  ::  

--  DDeeuuxx  mmééddeecciinnss  ggyynnééccoolloogguueess  oobbssttééttrriicciieennss,,  

--  DDeeuuxx  mmééddeecciinnss  aanneesstthhééssiisstteess  rrééaanniimmaatteeuurrss  

--  UUnn  mmééddeecciinn  oopphhttaallmmoollooggiissttee,,  

--  UUnn  mmééddeecciinn  ooddoonnttoo--ssttoommaalloogguuee  

--  SSiixx  mmééddeecciinnss  ggéénnéérraalliisstteess,,  

--  VViinnggtt  cciinnqq  ssaaggeess--  ffeemmmmeess,,  

--  CCiinnqq  aassssiissttaannttss  aanneesstthhééssiisstteess  rrééaanniimmaatteeuurrss,,  

--  SSeepptt  iinnffiirrmmiieerrss  dd’’ééttaattss,,  

--  TTrrooiiss  tteecchhnniicciieennss  ssuuppéérriieeuurrss  eett  ddeeuuxx  aassssiissttaannttss  ddee  llaabboorraattooiirree,,  

--  DDeeuuxx  aassssiissttaannttss  eenn  ooddoonnttoossttoommaattoollooggiiee,,  

--  DDiixx  aaiiddeess--  ssooiiggnnaannttss,,  

--  UUnnee  ggéérraannttee  ddee  pphhaarrmmaacciiee,,  

--  QQuuaattrree  mmaannœœuuvvrreess,,  

--  TTrrooiiss  cchhaauuffffeeuurrss,,  

--  DDeeuuxx  ccoommppttaabblleess..  

AA  ccee  ppeerrssoonnnneell  ss’’aajjoouuttee  uunn  nnoommbbrree  vvaarriiaabbllee  dd’’EEttuuddiiaannttss  eenn  TThhèèssee,,  sseelloonn  lleess  

ppéérriiooddeess  qquuii  jjoouueenntt  uunn  rrôôllee  iimmppoorrttaanntt  ddaannss  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  CCSSRRééff  ;;  lleeuurr  

nnoommbbrree  ééttaaiitt  eessttiimméé  àà  2244  eenn  JJuuiinn  22001100..  
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11--55--22--  TTRRAANNSSPPOORRTT  EETT  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  ::  

LLee  CCSSRRééff  CCIIVV  ddiissppoossee  ddeeuuxx  aammbbuullaanncceess  qquuii  aassssuurree  llaa  lliiaaiissoonn  ppoouurr  lleess  rrééfféérreenncceess    

eennttrree  lleess  CCSSCCOOMM  eett  llee  CCSSRRééff  CCIIVV  dd’’uunnee  ppaarrtt  eett  ppoouurr  lleess  éévvaaccuuaattiioonnss  dduu  CCSSRRééff  

CCIIVV  vveerrss  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ppuubblliiccss  hhoossppiittaalliieerrss  dd’’aauuttrree  ppaarrtt..  IIll  eesstt  àà  nnootteerr  qquuee  llee  

CCSSRRééff  CCIIVV  eesstt  ddoottéé  ddee  ddeeuuxx  ttéélléépphhoonneess  ddoonntt  ll’’uunn  sseerrtt  uunniiqquueemmeenntt  àà  rreecceevvooiirr  lleess  

aappppeellss..  

UUnnee  ppeerrmmaanneennccee  eesstt  aassssuurrééee  ppaarr  uunnee  ééqquuiippee  ddee  ggaarrddee  ccoommppoossééee  ddee  ::  

••  UUnn  DDEESS  eett  uunn  MMééddeecciinn  ggéénnéérraalliissttee  ;;  

••  TTrrooiiss  ééttuuddiiaannttss  eenn  mmééddeecciinnee  ffaaiissaanntt  ffoonnccttiioonn  dd’’iinntteerrnnee  ;;  

••  UUnnee  SSaaggee--ffeemmmmee  rreemmppllaaççaabbllee  ppaarr  uunnee  aauuttrree  ttoouutteess  lleess  1122  hheeuurreess,,  ttrrooiiss  

iinnffiirrmmiieerrss  eett  ddeeuuxx  aaiiddee--ssooiiggnnaanntteess  ;;  

••  UUnn  tteecchhnniicciieenn  ssuuppéérriieeuurr  eenn  AAnneesstthhééssiiee  ;;  

••  UUnn  tteecchhnniicciieenn  ddee  LLaabboorraattooiirree  ;;  

••  UUnn  cchhaauuffffeeuurr  dd’’aammbbuullaannccee  ;;  

••  DDeeuuxx  ggaarrççoonnss  ddee  ssaallllee  aassssuurraanntt  llaa  pprroopprreettéé  ppeerrmmaanneennttee  dduu  sseerrvviiccee..  

CCeettttee  ééqquuiippee  ddiissppoossee  ddee  ttrrooiiss  ttaabblleess  dd’’aaccccoouucchheemmeenntt,,  ddeeuuxx  ssaalllleess  dd’’ooppéérraattiioonnss,,  

uunn  ssttoocckk  ddee  ssaanngg  eett  dd’’uunn  kkiitt  ddee  mmééddiiccaammeennttss  dd’’uurrggeennccee  ppeerrmmeettttaanntt  uunnee  pprriissee  eenn  

cchhaarrggee  rraappiiddee  ddee  ttoouutteess  lleess  uurrggeenncceess  oobbssttééttrriiccaalleess..  CCee  kkiitt  ddee  mmééddiiccaammeennttss  

ccoonnssttiittuuéé    ssuurr    ffoonnddss  pprroopprreess  dduu  cceennttrree  eesstt  rreemmbboouurrssaabbllee  ppaarr  lleess  ppaattiieenntteess  eexxcceeppttéé  

llee  kkiitt  ddee  ccééssaarriieennnnee,,  aapprrèèss  ll’’iinntteerrvveennttiioonn..    

22--  TTYYPPEE  DD’’EETTUUDDEE  ::  

IIll  ss’’aaggiitt  dd’’uunnee  ééttuuddee  ttrraannssvveerrssaallee  eeffffeeccttuuééee  aauu  nniivveeaauu  ddee  ll’’uunniittéé  ddee  CCPPOONN//PPFF  dduu  

CCSSRRééff  CCIIVV  dduu  ddiissttrriicctt  ddee  BBaammaakkoo..  

33--  PPEERRIIOODDEE  DD’’EETTUUDDEE  ::  

EEllllee  ss’’éétteennddaaiitt  ssuurr  uunnee  ppéérriiooddee  ddee  66  mmooiiss,,  aallllaanntt  dduu  11eerr  aavvrriill  aauu  3300  SSeepptteemmbbrree  

22000088..  
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44--PPOOPPUULLAATTIIOONN  DD’’EETTUUDDEE  ::  

TToouutteess  lleess    ppaattiieenntteess  eenn  ââggee  ddee  pprrooccrrééeerr  ddee  1144--5500  aannss      

55--EECCHHAANNTTIILLLLOONNNNAAGGEE  ::    

NNoouuss  aavvoonnss  ffaaiitt  uunn  éécchhaannttiilllloonnnnaaggee  eexxhhaauussttiiff  ssuurr  ttoouutteess  lleess  ffeemmmmeess  qquuii  oonntt  

rrééppoonndduu  àà  nnooss  ccrriittèèrreess..  

55..11--CCRRIITTEERREESS  DD’’IINNCCLLUUSSIIOONN  ::  

��  TToouutteess  lleess  ffeemmmmeess  eenn  ââggee  ddee  pprrooccrrééeerr  ssee  pprréésseennttaanntt  aauu  cceennttrree  ddee  ssaannttéé  ddee  

rrééfféérreennccee  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  IIVV  dduu  DDiissttrriicctt  ddee  BBaammaakkoo    ppoouurr  ddeess  pprreessttaattiioonnss  ddee  

ccoonnttrraacceeppttiioonn..  

��  TToouutteess  lleess  ffeemmmmeess  aayyaanntt  ddoonnnnééeess  lleeuurr  aaccccoorrdd  àà  ppaarrttiicciippeerr  àà  ll’’eennqquuêêttee..  

��  TToouutteess  lleess  ffeemmmmeess  qquuii  oonntt  ééttéé  rreevvuueess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’eennqquuêêttee..  

55..22--CCRRIITTEERREESS  DDEE  NNOONN  IINNCCLLUUSSIIOONN  ::  

��  TToouutteess  lleess  ffeemmmmeess  rreeffuussaanntt  ddee  ppaarrttiicciippeerr  àà  ll’’eennqquuêêttee..  

��  LLeess  ffeemmmmeess  qquuii  nn’’oonntt  pplluuss  ééttéé  rreevvuueess  aauu  ccoouurrss  ddee  nnoottrree  ll’’eennqquuêêttee..  

66--CCOOLLLLEECCTTEE  DDEE  DDOONNNNEEEESS  ::  

LLee  rreeccuueeiill  ddeess  ddoonnnnééeess  aa  ééttéé  ffaaiitt  ssuurr  llaa  bbaassee  dd’’uunn  qquueessttiioonnnnaaiirree  pprrééééttaabbllii,,  llee  

rreeggiissttrree  eett  lleess  ddoossssiieerrss  ddee  PPFF..  

LLaa  ssaaiissiiee  ddeess  ddoonnnnééeess  aa  ééttéé  ffaaiittee  àà  ll’’aaiiddee  ddee  WWoorrdd  vveerrssiioonn  0033  eett  aannaallyyssééeess  ssuurr  EEppii  

IInnffoo  0066..  

77--    AASSPPEECCTTSS  EETTHHIIQQUUEESS  ::  

LL’’ééttuuddee  aa  ééttéé  ffaaiittee  aavveecc  llee  ccoonnsseenntteemmeenntt  vveerrbbaall  vvoolloonnttaaiirree  ddeess  uuttiilliissaattrriicceess  eett  

aauuccuunnee  ccoonnttrraaiinnttee  nnee  lleeuurr  aa  ééttéé  iimmppoossééee..  
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VV--RREESSUULLTTAATTSS  ::  

NNoottrree  eennqquuêêttee  aa  ppoorrttéé  ssuurr  118888  ffeemmmmeess..  

11--  CCaarraaccttèèrreess  ssoocciioo  ddéémmooggrraapphhiiqquueess  

11..11--  AAggee  ::  

TTAABBLLEEAAUU  II  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  uuttiilliissaattrriicceess  sseelloonn  llaa  ttrraanncchhee  dd’’ââggee  ::  

TTrraanncchhee  dd''ââggee              EEffffeeccttiiff  PPoouurrcceennttaaggee              

1155  --  1199  aannss  2233  1122,,2211  

2200  --  2299  aannss  9999  5522,,6666  

3300  --  3399  aannss  5544  2288,,7733  

4400  aannss  eett  pplluuss  1122            66,,4400  

TToottaall  118888  110000  

  
LLaa  ttrraanncchhee  dd’’ââggee  2200  --  2299  aannss  aa  rreepprréésseennttéé  5522,,6666  %%  ddee  nnoottrree  éécchhaannttiilllloonn..  

  

11..22--  RRééssiiddeennccee  ::  

TTAABBLLEEAAUU  IIII  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  uuttiilliissaattrriicceess  sseelloonn  llaa  rrééssiiddeennccee  ::  

RRééssiiddeennccee                      EEffffeeccttiiff  PPoouurrcceennttaaggee  

LLaaffiiaabboouuggoouu  110088              5577,,4455  

HHaammddaallllaayyee  3355              1188,,6611  

DDjjiikkoorroonnii  PPaarraa  1166                  88,,5511  

SSéébbéénniikkoorroo  1188  99,,6611  

SSiibbiirriibboouuggoouu  77  33,,7711  

AAuuttrreess  ((TTaalliikkoo,,  KKaahhiirraabboouuggoouu,,  
BBoouuggoouuddaannii))  

44  22,,1111  

TToottaall  118888        110000  

    
LLeess  rrééssiiddeenntteess  ddee  LLaaffiiaabboouuggoouu  oonntt  rreepprréésseennttéé  5577,,44  %%  ddee  nnoottrree  éécchhaannttiilllloonn..  
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11..33--  EEtthhnniieess  ::  

TTAABBLLEEAAUU  IIIIII  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  uuttiilliissaattrriicceess  sseelloonn  ll’’eetthhnniiee    

EEtthhnniieess      EEffffeeccttiiff    PPoouurrcceennttaaggee  

BBaammbbaarraa    7733  3388,,88  

MMaalliinnkkéé    2255  1133,,33  

SSoonniinnkkéé    3300  1166,,00  

PPeeuullhh    2288  1144,,99  

SSoonnrrhhaaïï    2288  1144,,99  

AAuuttrreess  ((BBoobboo,,  SSéénnoouuffoo,,  BBoozzoo,,  DDooggoonn))    44  22,,11  

TToottaall  118888  110000  

  
LL’’eetthhnniiee  BBaammbbaarraa  aa  rreepprréésseennttéé  3388,,88  %%  ddee  nnoottrree  éécchhaannttiilllloonn..  

  

55..11..44--  PPrrooffeessssiioonn  ::  

TTAABBLLEEAAUU  IIVV  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  uuttiilliissaattrriicceess  sseelloonn  llaa  pprrooffeessssiioonn  ::  

PPrrooffeessssiioonn                    EEffffeeccttiiff    PPoouurrcceennttaaggee  

MMéénnaaggèèrree  111199  6633,,33  

EEllèèvvee  ––  EEttuuddiiaannttee  2299  1155,,44  

EEmmppllooyyééee  ddee  CCoommmmeerrccee    2200  1100,,66  

FFoonnccttiioonnnnaaiirree    1155      88,,00  

AAuuttrreess  ((AAiiddee--mméénnaaggèèrree,,  AArrttiissttee))  55      22,,77  

TToottaall  118888  110000  

  
LLeess  mméénnaaggèèrreess  oonntt  rreepprréésseennttéé  6633,,33  %%  ddee  nnoottrree  éécchhaannttiilllloonn..  
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11..55--  NNiivveeaauu  dd’’iinnssttrruuccttiioonn  ::  

TTAABBLLEEAAUU  VV  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  uuttiilliissaattrriicceess    sseelloonn  llee  nniivveeaauu  dd’’iinnssttrruuccttiioonn    

NNiivveeaauu  dd’’IInnssttrruuccttiioonn    EEffffeeccttiiff          PPoouurrcceennttaaggee  

AAllpphhaabbèèttee    5544  2288,,7700  

PPrriimmaaiirree    7744  3399,,4400  

SSeeccoonnddaaiirree    4499  2266,,0000  

SSuuppéérriieeuurr    1111  55,,9900  

TToottaall  118888          110000  

  
NNooss  uuttiilliissaattrriicceess  aavvaaiieenntt  uunn  nniivveeaauu  dd’’iinnssttrruuccttiioonn  pprriimmaaiirree  ddaannss  3399,,44  %%  ddeess  

ccaass..  

11..66--  SSiittuuaattiioonn  mmaattrriimmoonniiaallee  ::  

TTAABBLLEEAAUU  VVII  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  uuttiilliissaattrriicceess    sseelloonn  llee  ssttaattuutt  mmaattrriimmoonniiaall    

SSttaattuutt  MMaattrriimmoonniiaall            EEffffeeccttiiff    PPoouurrcceennttaaggee  

MMaarriiééee    115522  8800,,99  

CCéélliibbaattaaiirree      2299  1155,,44  

DDiivvoorrccééee        22      11,,11  

VVeeuuvvee        11      00,,55  

CCoonnccuubbiinnaaggee      44        22,,11  

TToottaall              118888                  110000  

  
DDaannss  nnoottrree  ééttuuddee,,  lleess  ffeemmmmeess  mmaarriiééeess  oonntt  rreepprréésseennttéé  8800,,99  %%  ddeess  ccaass..  
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22--  AAnnttééccééddeennttss  ggyynnééccoo  oobbssttééttrriiccaauuxx  

22..11--  LLaa  ggeessttiittéé  

TTAABBLLEEAAUU  VVIIII  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  uuttiilliissaattrriicceess  sseelloonn  llaa  ggeessttiittéé    

GGeessttiittéé          EEffffeeccttiiff    PPoouurrcceennttaaggee  

NNuulllliiggeessttee    11  00,,5500  

PPrriimmiiggeessttee    1100  55,,3300  

PPaauucciiggeessttee    110022  5544,,3300  

MMuullttiiggeessttee    5544  2288,,7700  

GGrraannddee  mmuullttiiggeessttee    2211  1111,,2200  

TToottaall  118888          110000  

  
LLeess  ppaauucciiggeesstteess  oonntt  rreepprréésseennttéé  5544  ,,33  %%  ddee  nnoottrree  éécchhaannttiilllloonn..  

  

22..22--  LLaa  ppaarriittéé  

TTAABBLLEEAAUU  VVIIIIII  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  uuttiilliissaattrriicceess  sseelloonn  llaa  ppaarriittéé    

PPaarriittéé        EEffffeeccttiiff    PPoouurrcceennttaaggee  

NNuulllliippaarree    11  00,,5533  

PPrriimmiippaarree            1177  99,,0044  

PPaauucciippaarree            3333  1177,,6600  

MMuullttiippaarree            8899  4477,,3300  

GGrraannddee  mmuullttiippaarree        4488  2255,,5533  

TToottaall    118888          110000  

  
LLeess  mmuullttiippaarreess  oonntt  rreepprréésseennttéé  4477,,33  %%  ddee  nnoottrree  éécchhaannttiilllloonn..  
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22..33--  DDéébbuutt  ddee  llaa  ccoonnttrraacceeppttiioonn  

TTAABBLLEEAAUU  IIXX  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  uuttiilliissaattrriicceess  sseelloonn  llee  ddéébbuutt  ddee  llaa  ccoonnttrraacceeppttiioonn  

aapprrèèss    aaccccoouucchheemmeenntt  

DDéébbuutt  EEffffeeccttiiff        PPoouurrcceennttaaggee  

22  mmooiiss  --  1122  mmooiiss            7777  4400,,9966  

1133  mmooiiss  --  2244  mmooiiss            6699  3366,,7700  

2255  mmooiiss  --  4488  mmooiiss          3399  2200,,7744  

PPlluuss  ddee  4488  mmooiiss                33  11,,6600  

TToottaall      118888  110000  

  
NNooss  uuttiilliissaattrriicceess  oonntt  ccoommmmeennccéé  llaa  ccoonnttrraacceeppttiioonn    eennttrree  22  mmooiiss  àà  1122  mmooiiss  aapprrèèss  

lleeuurr  aaccccoouucchheemmeenntt  ddaannss  4400,,9966  %%  ddeess  ccaass..  

  

22..44--  LLaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ssuurr  lleess  mmoottiiffss  éévvooqquuééss  ::  

TTAABBLLEEAAUU  XX  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  uuttiilliissaattrriicceess  sseelloonn  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ssuurr  lleess  mmoottiiffss  

éévvooqquuééss  

MMoottiiffss  éévvooqquuééss    EEffffeeccttiiff  PPoouurrcceennttaaggee  

EEssppaacceemmeenntt  ddee  nnaaiissssaannccee    6666  3355,,11  

LLiimmiittaattiioonn  ddee  nnaaiissssaannccee    66  33,,22  

EEssppaacceemmeenntt  ++  lliimmiittaattiioonn    111166  6611,,77  

TToottaall  118888  110000  

  
LL’’aassssoocciiaattiioonn  eessppaacceemmeenntt  ––  lliimmiittaattiioonn  ddeess  nnaaiissssaanncceess  aa  rreepprréésseennttéé  6611,,77  %%  ddeess  

mmoottiiffss  éévvooqquuééss..  
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22..55--  LLaa  ssoouurrccee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ::  

TTAABBLLEEAAUU  XXII  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  uuttiilliissaattrriicceess    sseelloonn  ssaa  ssoouurrccee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn    

SSoouurrccee  dd’’IInnffoorrmmaattiioonn    EEffffeeccttiiff  PPoouurrcceennttaaggee  

TTéélléévviissiioonn    11  00,,55  

TTéélléévviissiioonn  ++  RRaaddiioo  4422  2222,,33  

AAggeenntt  ddee  SSaannttéé  110099  5588,,00  

PPaarreenntt    33  11,,66  

AAmmii    22  11,,11  

VVooiissiinnee    33  11,,66  

TTéélléé  ++  RRaaddiioo  ++  PPaarreenntt  2288  1155  

TToottaall  118888  110000  

  
LLeess  aaggeennttss  ddee  ssaannttéé  oonntt  rreepprréésseennttéé  5588  %%  ddee  llaa  ssoouurrccee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddeess  

uuttiilliissaattrriicceess..  

  

22..66--  LLaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ssuurr  lleess  ppeerrssoonnnneess  vviissééeess  ppaarr  llaa  ccoonnttrraacceeppttiioonn  ::  

TTAABBLLEEAAUU  XXIIII  ::  RRééppaarrttiittiioonn  sseelloonn  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  uuttiilliissaattrriicceess  ssuurr  lleess  

ppeerrssoonnnneess  vviissééeess  ppaarr  llaa  ccoonnttrraacceeppttiioonn  

PPeerrssoonnnneess  VViissééeess    EEffffeeccttiiff  PPoouurrcceennttaaggee  

MMaarriiééee    1188  99,,66  

CCéélliibbaattaaiirree    33  11,,66  

MMaarriiééee  ++  CCéélliibbaattaaiirree  116677  8888,,88  

TToottaall  118888  110000  

  
LLeess  ffeemmmmeess  mmaarriiééeess  ééttaaiieenntt  vviissééeess  aauu  mmêêmmee  ttiittrree  qquuee  lleess  ccéélliibbaattaaiirreess  aavveecc  uunnee  

ffrrééqquueennccee  ddee  8888,,88%%..  
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22..77--  LLaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ssuurr  llaa  ttrraanncchhee  dd’’ââggee  ccoonncceerrnnééee  ppaarr  llee  PPFF  ::  

TTAABBLLEEAAUU  XXIIIIII  ::  RRééppaarrttiittiioonn  sseelloonn  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  uuttiilliissaattrriicceess  ssuurr  llaa  

ttrraanncchhee  dd’’ââggee  ccoonncceerrnnééee  ppaarr  llaa  ccoonnttrraacceeppttiioonn..  

TTrraanncchhee  dd’’ÂÂggee    EEffffeeccttiiff  PPoouurrcceennttaaggee  

MMooiinnss  ddee  1144  aannss              66  33,,22  

1144  --  5500  aannss      117755  9933,,11  

PPlluuss  ddee  5500  aannss          11  00,,55  

AAuuccuunnee  iiddééee                  66  33,,22  

TToottaall    118888  110000  

  
LLeess  rrééssuullttaattss    mmoonnttrreenntt  qquuee  llaa  ccoonnttrraacceeppttiioonn  ccoonncceerrnnee  llaa  ttrraanncchhee  dd’’ââggee  1144  --  5500  

aannss  ddaannss  9933,,11%%  ddeess  ccaass..  

  

22..88--  LLaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ssuurr  lleess  mméétthhooddeess  ::  

TTAABBLLEEAAUU  XXIIVV  ::  RRééppaarrttiittiioonn  sseelloonn  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  uuttiilliissaattrriicceess  ssuurr  lleess  

mméétthhooddeess  

MMéétthhooddee    EEffffeeccttiiff  PPoouurrcceennttaaggee  

PPiilluullee    118822  9966,,88  

IInnjjeeccttaabbllee    118877  9999,,55  

CCoonnddoomm  mmaassccuulliinn    3388  2200,,22  

NNoorrppllaanntt    117788  9944,,77  

DDIIUU  7733  3388,,88  

LLTT  5544  2288,,77  

TToottaall  118888  110000  

  
LLeess  iinnjjeeccttaabblleess  eett  lleess  ppiilluulleess  oonntt  ééttéé  lleess  pplluuss  ccoonnnnuueess  aavveecc  rreessppeeccttiivveemmeenntt  9999,,55  

eett  9966,,88%%..  
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22..99--  LLaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ssuurr  lleess  mméétthhooddeess  ttrraaddiittiioonnnneelllleess  ::  

TTAABBLLEEAAUU  XXVV  ::  RRééppaarrttiittiioonn    sseelloonn  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  uuttiilliissaattrriicceess  ssuurr  lleess  

mméétthhooddeess  ttrraaddiittiioonnnneelllleess..  

MMéétthhooddee    EEffffeeccttiiff  PPoouurrcceennttaaggee  

TTaaffoo    116688  8899,,44  

SSoolluuttiioonn  àà  bbooiirree    55  22,,77  

MMiieell    11  00,,55  

AAuuccuunnee  iiddééee    1144  77,,44  

TToottaall  118888  110000  

  
LLaa  mméétthhooddee  TTaaffoo  aa  ééttéé  éévvooqquuééee  ppaarr  lleess  uuttiilliissaattrriicceess  ddaannss  8899,,44  %%  ddeess  ccaass..  

  

22..1100--  LLaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ssuurr  lleess  mméétthhooddeess  nnaattuurreelllleess  ::  

TTAABBLLEEAAUU  XXVVII  ::  RRééppaarrttiittiioonn  sseelloonn  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  uuttiilliissaattrriicceess  ssuurr  lleess  

mméétthhooddeess  nnaattuurreelllleess..  

MMéétthhooddee    EEffffeeccttiiff  PPoouurrcceennttaaggee  

MMéétthhooddee  MMAAMMAA    110022//118888  5544,,33  

AAbbssttiinneennccee  ppéérriiooddiiqquuee    114477//118888  7788,,22  

AAbbssttiinneennccee  ccoommppllèèttee    117755//118888  9933,,11  

CCooïïtt  iinntteerrrroommppuu    5511//118888  2277,,11  

LL’’aabbssttiinneennccee  ccoommppllèèttee  aa  rreepprréésseennttéé  9933,,11%%  ddeess  mméétthhooddeess  nnaattuurreelllleess  ccoonnnnuueess..  
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33--  LLaa  pprraattiiqquuee  ddee  llaa  ccoonnttrraacceeppttiioonn  

33..11--  LLeess  rraaiissoonnss  ::  

TTAABBLLEEAAUU  XXVVIIII  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  uuttiilliissaattrriicceess  sseelloonn  lleeuurrss  rraaiissoonnss..  

RRaaiissoonnss      EEffffeeccttiiff  PPoouurrcceennttaaggee  

EEssppaacceemmeenntt  ddeess  nnaaiissssaanncceess  113300  6699,,11  

LLiimmiittaattiioonn  ddeess  nnaaiissssaanncceess    3300  1166,,00  

EEvviitteerr  uunnee  ggrroosssseessssee  nnoonn  ddééssiirrééee    3300  1166,,00  

TToottaall  118888  110000  

  
LL’’eessppaacceemmeenntt  ddeess  nnaaiissssaanncceess  aa  rreepprréésseennttéé  6699,,11%%  ddeess  rraaiissoonnss  ddee  ccoonnttrraacceeppttiioonn..  

  

33..22--  LLaa  ssoouurrccee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ::  

TTAABBLLEEAAUU  XXVVIIIIII  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  uuttiilliissaattrriicceess  sseelloonn  lleeuurrss  ssoouurrcceess  

dd’’iinnffoorrmmaattiioonn..  

MMoottiivvaattiioonn        EEffffeeccttiiff  PPoouurrcceennttaaggee  

RRééfflleexxiioonn  ppeerrssoonnnneellllee    110066//118888  5566,,44  

AAggeenntt  ddee  ssaannttéé    115588//118888  8844,,00  

MMaarrii    44//118888  22,,11  

PPaarreenntt    3300//118888  1166,,00  

AAmmiiee    3377//118888  1199,,77  

VVooiissiinnee    22//118888  11,,11  

  
LLeess  aaggeennttss  ddee  ssaannttéé  oonntt  rreepprréésseennttéé  8844  %%  ddeess  rraaiissoonnss  ddee  mmoottiivvaattiioonn  ddeess  

uuttiilliissaattrriicceess..  
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33..33--  LLaa  vvooiiee  dd’’aaccccoouucchheemmeenntt  ::  

TTAABBLLEEAAUU  XXIIXX  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  uuttiilliissaattrriicceess  sseelloonn  llaa  vvooiiee  dd’’aaccccoouucchheemmeenntt  dduu  

ddeerrnniieerr  aaccccoouucchheemmeenntt..  

VVooiiee  dd’’aaccccoouucchheemmeenntt          EEffffeeccttiiff  PPoouurrcceennttaaggee  

VVooiiee  bbaassssee      114422  7755,,5544  

CCééssaarriieennnnee      4466  2244,,4466  

TToottaall  118888  110000  

  
LLaa  vvooiiee  bbaassssee  aa  rreepprréésseennttéé  7755,,5544%%  ddee  nnoottrree  éécchhaannttiilllloonn..  

33..44--  LL’’AAccccoorrdd  dduu  ppaarrtteennaaiirree  ::  

TTAABBLLEEAAUU  XXXX  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  uuttiilliissaattrriicceess  sseelloonn  ll’’aaccccoorrdd  dduu  ppaarrtteennaaiirree..  

AAccccoorrdd    EEffffeeccttiiff  PPoouurrcceennttaaggee  

OOuuii        110022  5544,,2255  

NNoonn        8866  4455,,7755  

TToottaall  118888  110000  

  
LLeess  uuttiilliissaattrriicceess  oonntt  bbéénnééffiicciiéé  ddee  ll’’aaccccoorrdd  ddee  lleeuurr  ppaarrtteennaaiirree  ddaannss  5544,,2255%%  ddeess  

ccaass..  

33..55--  LLaa  mméétthhooddee  cchhooiissiiee  ::    

TTAABBLLEEAAUU  XXXXII  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  uuttiilliissaattrriicceess  sseelloonn  llee  ttyyppee  ddee  mméétthhooddee  cchhooiissiiee..  

TTyyppee  ddee  mméétthhooddee          EEffffeeccttiiff  PPoouurrcceennttaaggee  

PPiilluullee      3333  1177,,66  

IInnjjeeccttaabbllee          112211  6644,,44  

DDIIUU      66  33,,22  

NNoorrppllaanntt              2244  1122,,88  

LLTT      44  22,,11  

TToottaall        118888  110000  

  
LLaa  mméétthhooddee  iinnjjeeccttaabbllee  aa  rreepprréésseennttéé  6644,,44  %%  ddeess  mméétthhooddeess  cchhooiissiieess..  
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33..66--  LLee  cchhaannggeemmeenntt  ddee  mméétthhooddee  ::  

TTAABBLLEEAAUU  XXXXIIII  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  uuttiilliissaattrriicceess  sseelloonn  llee  ttaauuxx  ddee  cchhaannggeemmeenntt  ddee  

mméétthhooddee..  

CChhaannggeemmeenntt  ddee  

mméétthhooddee  

                    FFrrééqquueennccee                  PPoouurrcceennttaaggee  

OOuuii    66  33,,22  

NNoonn    118822  9966,,88  

TToottaall    118888  110000  

  
LLee  ttaauuxx  ddee  cchhaannggeemmeenntt  ddee  mméétthhooddee  aa  ééttéé  ddee  33,,22%%  aauu  ccoouurrss  ddee  nnoottrree  ééttuuddee..  

  

33..77--  LLeess  ccaauusseess  dduu  cchhaannggeemmeenntt  ddee  mméétthhooddee  ::  

TTaabblleeaauu  XXXXIIIIII  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  uuttiilliissaattrriicceess  sseelloonn  llaa  ccaauussee  ddee  cchhaannggeemmeenntt  ddee  

mméétthhooddee..  

CCaauusseess  ddee  cchhaannggeemmeenntt  ddee  mméétthhooddee  FFrrééqquueennccee  PPoouurrcceennttaaggee  

TTrroouubblleess  dduu  ccyyccllee    44  6666,,6688  

RReeggaaiinnss  ddee  ppooiiddss    11  1166,,6666  

CCéépphhaallééeess      11  1166,,6666  

TToottaall  66  110000  

  
LLeess  TTrroouubblleess  dduu  ccyyccllee  oonntt  rreepprréésseennttéé  6666,,6688%%  ddeess  ccaauusseess  ddee  cchhaannggeemmeenntt  ddee  

mméétthhooddee..  
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33..88--  LLeess  mméétthhooddeess  jjoouuaanntt  uunn  rrôôllee  ddaannss  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  lleess  IISSTT//VVIIHH//SSIIDDAA  ::  

TTaabblleeaauu  XXXXIIVV  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  uuttiilliissaattrriicceess  sseelloonn  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  

mméétthhooddeess  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  lleess  IISSTT//VVIIHH//SSIIDDAA..  

MMéétthhooddee    FFrrééqquueennccee  PPoouurrcceennttaaggee  

AAbbssttiinneennccee    2277  1144,,3366  

CCoonnddoommss      9955  5500,,5533  

AAbbssttiinneennccee  ++  ccoonnddoomm    2299  1155,,4422  

AAuuccuunnee        3377  1199,,6699  

TToottaall  118888  110000  

  
LLeess  ccoonnddoommss  oonntt  rreepprréésseennttéé  5500,,5533%%  ddeess  mméétthhooddeess  ddee  lluuttttee  ccoonnnnuueess..  

  

33..99--  EExxaammeennss  GGyynnééccoollooggiiqquuee  ::  

TTaabblleeaauu  XXXXVV  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  uuttiilliissaattrriicceess  sseelloonn  ll’’eexxaammeenn  ggyynnééccoollooggiiqquuee..  

EExxaammeenn  ggyynnééccoollooggiiqquuee  FFrrééqquueennccee  PPoouurrcceennttaaggee  

OOuuii      66  33,,2200  

NNoonn        118822  9966,,8800  

TToottaall  118888  110000  

  
NNooss  uuttiilliissaattrriicceess  oonntt  bbéénnééffiicciiéé  dd’’uunn  eexxaammeenn  ggyynnééccoollooggiiqquuee  ddaannss  33,,2200%%  ddeess  

ccaass..  
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33..1100--  LLeess  eeffffeettss  sseeccoonnddaaiirreess  ::  

TTAABBLLEEAAUU  XXXXVVII  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  uuttiilliissaattrriicceess    sseelloonn  lleess  eeffffeettss  sseeccoonnddaaiirreess  

oobbsseerrvvééss..  

EEffffeettss  SSeeccoonnddaaiirreess    FFrrééqquueennccee  PPoouurrcceennttaaggee  

NNééaanntt  2255//118888  1133,,33  

PPrriissee  ddee  ppooiiddss    8811//118888  4433,,11  

TTrroouubbllee  dduu  ccyyccllee    110011//118888  5533,,77  

VVeerrttiiggee  77//118888  33,,77  

NNaauussééee    99//118888  44,,88  

AAmmaaiiggrriisssseemmeenntt    33//118888  11,,66  

PPeerrttee  ddee  ssaanngg    77//118888  44,,00  

  
LLeess  ttrroouubblleess  dduu  ccyyccllee  oonntt  rreepprréésseennttéé  5533,,77  %%  ddeess  eeffffeettss  sseeccoonnddaaiirreess..  

  

33..1111--  LLaa  ssaattiissffaaccttiioonn  ::  

TTAABBLLEEAAUU  XXXXVVIIII  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  uuttiilliissaattrriicceess  sseelloonn  lleeuurr  ssaattiissffaaccttiioonn  

SSaattiissffaaccttiioonn      FFrrééqquueennccee  PPoouurrcceennttaaggee  

  ssaattiissffaaiittee    117722  9911,,55  

NNoonn  ssaattiissffaaiittee    1166  88,,55  

TToottaall  118888  110000  

  
NNooss  uuttiilliissaattrriicceess  oonntt  ééttéé  ssaattiissffaaiitteess  ddaannss  9911,,55  %%..      
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33..1122--  LLaa  mméétthhooddee  cchhooiissiiee  eett  llaa  ppaarriittéé  

TTAABBLLEEAAUU  XXXXVVIIIIII  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  uuttiilliissaattrriicceess  sseelloonn  llaa  mméétthhooddee  cchhooiissiiee  eenn  

ffoonnccttiioonn  ddee  llaa  ppaarriittéé    

MMéétthhooddee  

CChhooiissiiee  

PPaarriittéé  

  

PPiilluullee  

  

IInnjjeeccttaabbllee  

  

DDIIUU  

  

NNoorrppllaanntt  

  

LL  TT  

  

TToottaall  

  EEffff  %%  EEffff  %%  EEffff  %%  EEffff  %%  EEffff  %%  EEffff  %%  

NNuulllliippaarreess  00        00  11    110000  00    00          00    00  00            00  11    110000  

PPrriimmiippaarreess  11    55,,8888  1122    7700,,5599  00    00          44    2233,,5533  00            00  1177    110000  

PPaauucciippaarreess  66    1188,,1188  2244    7722,,7733  00    00          33    99,,0099  00            00  3333    110000  

MMuullttiippaarreess  1188    2200,,2222  6644    7711,,9922  00    00          55    55,,6622  22          22,,2244  8899    110000  

GGrraannddeess  

MMuullttiippaarreess  

88  

  

1166,,6677  2200    4411,,6677  66  

  

1122,,55  1122  

  

  2255  22  

  

44,,1166  4488  

  

110000  

TToottaall  3333  112211  66  2244  44  118888  

  
KKhhii²²  ==  2299,,4499                              PP  ==  00  

  
LLaa  mméétthhooddee  iinnjjeeccttaabbllee  ééttaaiitt  llaa  pplluuss  uuttiilliissééee  ppaarr  nnooss  uuttiilliissaattrriicceess  ((rreessppeeccttiivveemmeenntt  

110000  %%  ddeess  nnuulllliippaarreess  ;;  7700,,5599  %%  ddeess  PPrriimmiippaarreess  ;;  7722,,7733  %%  ddeess  ppaauucciippaarreess  ;;  

7711,,9922  %%    ddeess  mmuullttiippaarree  eett  4411,,6677  %%  ddeess  ggrraannddee  mmuullttiippaarree))..  
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33..1133--  LLaa  mméétthhooddee  cchhooiissiiee  eett  llaa  ttrraanncchhee  dd’’ââggee  ::  

TTAABBLLEEAAUU  XXIIXX::  RRééppaarrttiittiioonn  sseelloonn  llaa  mméétthhooddee  cchhooiissiiee  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  llaa  ttrraanncchhee  

dd’’ââggee    

MMéétthhooddee  
CChhooiissiiee  

  
  
TTrraanncchhee  
dd’’ââggee  

  
PPiilluullee  

  
IInnjjeeccttaabbllee  

  
DDIIUU  

  
NNoorrppllaanntt  

  
LL..TT  

  
TToottaall  

  EEffff  %%  EEffff  %%  EEffff  %%  EEffff  %%  EEffff  %%  EEffff  %%  

1155--1199  44  1177,,3399  1155    6655,,2222  00    00,,0000  44    1177,,3399  00        00,,0000  2233  110000  

2200--2299  1144  1144,,1144  8800    8800,,8811  11    11,,0011  33    33,,0033  11        11,,0011  9999  110000  

3300--3399  1144  2255,,9933  2244    4444,,4444  33    55,,5555  1122    2222,,2222  11        11,,8866  5544  110000  

≥≥4400  11    88,,3333  22    1166,,6677  22    1166,,6677  55    4411,,6666  22        1166,,6677  1122  110000  

TToottaall    3333  112211  66  2244  44  118888  

  
KKhhii²²  ==    3377,,6644                                                PP    ==    00  

  
LLaa  mméétthhooddee  iinnjjeeccttaabbllee  aa  ééttéé  llaa  pplluuss  rreepprréésseennttééee  aavveecc  8800,,8811  %%  ssuurrttoouutt  ppaarr  llaa  

ttrraanncchhee  dd’’ââggee  2200  ––  2299  aannss..  
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33..1144--  LLaa  mméétthhooddee  cchhooiissiiee  eett  lleess  eeffffeettss  sseeccoonnddaaiirreess  ::  

TTaabblleeaauu  XXXXXX  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  eeffffeettss  sseeccoonnddaaiirreess  sseelloonn  llaa  mméétthhooddee  cchhooiissiiee..  

MMéétthhooddee  

CChhooiissiiee  

EEffffeettss  

SSeeccoonnddaaiirreess  

  

PPiilluullee  

  

IInnjjeeccttaabbllee  

  

DDIIUU  

  

NNoorrppllaanntt  

  

LL  TT  

  

TToottaall  

  EEffff  %%  EEffff  %%  EEffff  %%  EEffff  %%  EEffff  %%  EEffff  %%  

PPaass  dd’’eeffffeettss  

sseeccoonnddaaiirreess  

1122     4488,,0000  22     88,,0000  00     00  77  

  

2288,,0000  44  1166  2255  

  

110000  

PPrriissee  ddee  ppooiiddss  55     1188,,5522  1133     4488,,1155  00     00  99     3333,,3333  00  00  2277     110000  

VVeerrttiiggeess  00     00,,0000  22     2288,,5577  33  4422,,8866  22     2288,,5577  00  00  77     110000  

NNaauussééeess  77     8877,,5500  00     00,,0000  00     00  11     1122,,5500  00  00  88     110000  

AAmmaaiiggrriisssseemmeenntt  22     6666,,6677  11     3333,,3333  00  00  00     00,,0000  00  00  33     110000  

AAmméénnoorrrrhhééee  00     00,,0000  4499     9988,,0000  00     00  11     22,,0000  00  00  5500     110000  

CCéépphhaallééeess  44     5577,,1144  11     1144,,2299  00  00  22     2288,,5577  00  00  77     110000  

PPeerrtteess  ddee  ssaanngg  11     2200,,0000  11     2200,,0000  33     6600  00  00,,0000  00  00  55     110000  

PPrriissee  ddee  ppooiiddss  eett  

AAmméénnoorrrrhhééee  

11     22,,0000  4488     9966,,0000  00     00  11     22,,0000  00  00  5500     110000  

PPrriissee  ddee  ppooiiddss  eett  

CCéépphhaallééeess  

00     00,,0000  22     110000,,0000  00     00  00     00,,0000  00  00  22       110000  

PPrriissee  ddee  ppooiiddss  eett  

PPeerrttee  ddee  ssaanngg  

00     00,,0000  11     5500,,0000  00     00  11     

5500  

11,,0000     

5500,,0000  

00  00  22     110000  

NNaauussééeess  eett  

AAmméénnoorrrrhhééee  

00     00,,0000  11     110000,,0000  00     00  00     00,,0000  00  00  11     110000  

VVeerrttiiggeess  eett  PPeerrttee  

ddee  ssaanngg  

11     110000,,0000  00  00,,0000  00     00  00     00,,0000  00  00  11     110000  

TToottaall  3333  112211  66  2244  44  118888  

  
KKhhii²²  ==  4411,,3377                                        PP  ==  00  
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LLaa  pprriissee  ddee  ppooiiddss  eett  ll’’aamméénnoorrrrhhééee  oonntt  ééttéé    lleess    pplluuss  ccoouurraammmmeenntt  rreennccoonnttrrééeess    

ddaannss  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  mméétthhooddeess  uuttiilliissééeess..  

BB--  PPRREESSTTAATTAAIIRREESS  ::    

LLeess  44  pprreessttaattaaiirreess  ss’’ooccccuuppaanntt  ddee  llaa  ccoonnttrraacceeppttiioonn  ((SSaaggeess  ffeemmmmeess))  oonntt  ééttéé  

iinntteerrrrooggééeess..  

33..1155--  LLeess  mméétthhooddeess  nnaattuurreelllleess  ::  

TTAABBLLEEAAUU  XXXXXXII  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  pprreessttaattaaiirreess  sseelloonn  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  ttyyppeess  

ddee  mméétthhooddeess  nnaattuurreelllleess    

                                                          PPrreessttaattaaiirreess  

MMéétthhooddeess  nnaattuurreelllleess  

  

NNoommbbrree  ddee  ppeerrssoonnnneess  

  

PPoouurrcceennttaaggee  

AAllllaaiitteemmeenntt  mmaatteerrnneell  pprroolloonnggéé  44  110000  

CCooïïtt  iinntteerrrroommppuu  33  7755  

AAbbssttiinneennccee  ppéérriiooddiiqquuee  44  110000  

AAbbssttiinneennccee  ccoommppllèèttee  44  110000  

  
LLee  ccooïïtt  iinntteerrrroommppuu  eesstt  llee  mmooiinnss  ccoonnnnuu  aavveecc  7755%%..  

  

33..1166--  LLeess  mméétthhooddeess  ttrraaddiittiioonnnneelllleess  ::  

TTAABBLLEEAAUU  XXXXXXIIII  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  pprreessttaattaaiirreess  sseelloonn  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  

ttyyppeess  ddee  mméétthhooddeess  ttrraaddiittiioonnnneelllleess    

                                            PPrreessttaattaaiirreess  

  

  

TTyyppeess  ddee  mméétthhooddeess  ttrraaddiittiioonnnneelllleess  

NNoommbbrree  ddee  ppeerrssoonnnneess  PPoouurrcceennttaaggee  

TTaaffoo  44  110000  

TTooiilleess  dd’’aarraaiiggnnééee  22  5500  

MMiieell  22  5500  

SSoolluuttiioonnss  bbuuvvaabblleess  44  110000  
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LLee  TTaaffoo  eett  lleess  ssoolluuttiioonnss  bbuuvvaabblleess  ssoonntt    ccoonnnnuuss  ppaarr  llaa  ttoottaalliittéé  ddeess  pprreessttaattaaiirreess..  

33..1177--  LLeess  mméétthhooddeess  mmooddeerrnneess    

TTAABBLLEEAAUU  XXXXXXIIIIII  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  pprreessttaattaaiirreess  sseelloonn  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  

ttyyppeess  ddee  mméétthhooddeess  mmooddeerrnneess    

                                                                        PPrreessttaattaaiirreess  

TTyyppeess  ddee  MMéétthhooddeess    

MMooddeerrnneess  

NNoommbbrree  ddee  ppeerrssoonnnneess  PPoouurrcceennttaaggee  

PPiilluulleess  44  110000  

IInnjjeeccttaabblleess  44  110000  

CCoonnddoommss  44  110000  

SSppeerrmmiicciiddeess  44  110000  

NNoorrppllaanntt  44  110000  

DDIIUU  44  110000  

LLiiggaattuurree  ddeess  ttrroommppeess  44  110000  

CCaappee  22  5500  

EEppoonnggee  33  7755  

DDiiaapphhrraaggmmee  44  110000  

  
LLaa  CCaappee  eett  ll’’ééppoonnggee  ssoonntt  lleess  mméétthhooddeess  lleess  mmooiinnss  ccoonnnnuueess  ppaarr  lleess  pprreessttaattaaiirreess..  
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33..1188--  LLaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  mmééccaanniissmmeess  dd’’aaccttiioonn  ::  

TTAABBLLEEAAUU  XXXXXXIIVV  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  pprreessttaattaaiirreess  sseelloonn  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  

mmééccaanniissmmeess  dd’’aaccttiioonn  ddeess  ttyyppeess  ddee  mméétthhooddeess  mmooddeerrnneess    

                                                                            PPrreessttaattaaiirreess  

  

MMééccaanniissmmee  dd’’aaccttiioonn  

EEtt  mméétthhooddee  

NNoommbbrree  ddee  ppeerrssoonnnneess  PPoouurrcceennttaaggee  

PPiilluullee  44  110000  

IInnjjeeccttaabbllee  44  110000  

DDIIUU  33  7755  

NNoorrppllaanntt  33  7755  

CCoonnddoommss  44  110000  

SSppeerrmmiicciiddeess  33  7755  

DDiiaapphhrraaggmmee  11  2255  

  
LLee  mmééccaanniissmmee  dd’’aaccttiioonn  dduu  ddiiaapphhrraaggmmee  eesstt    llaa  mmooiinnss  ccoonnnnuuee  ppaarr  lleess  

pprreessttaattaaiirreess..  

  

33..1199--  LLaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  ccoonnttrree  ––iinnddiiccaattiioonnss  ::  

TTAABBLLEEAAUU  XXXXXXVV  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  pprreessttaattaaiirreess  sseelloonn  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  

ccoonnttrree--  iinnddiiccaattiioonnss  ddeess  ddiifffféérreenntteess  mméétthhooddeess  mmooddeerrnneess  

                                      PPrreessttaattaaiirreess  

TTyyppee  ddee    

  MMéétthhooddeess  //  CCII  

NNoommbbrree  ddee  ppeerrssoonnnneess  PPoouurrcceennttaaggee  

NNoorrppllaanntt,,  ppiilluulleess,,  iinnjjeeccttaabblleess  33  7755  

DDIIUU  22  5500  

CCoonnddoomm  22  5500  

SSppeerrmmiicciiddee  11  2255  

DDiiaapphhrraaggmmee  11  2255  

  
LLeess  ccoonnttrree  --  iinnddiiccaattiioonnss  dduu  NNoorrppllaanntt,,  ppiilluulleess  eett  ddeess  iinnjjeeccttaabblleess  ssoonntt  lleess  pplluuss  

ccoonnnnuueess  aavveecc  7755  %%..  
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33..2200--  LLaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  eeffffeettss  sseeccoonnddaaiirreess  ::  

TTAABBLLEEAAUU  XXXXXXVVII  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  pprreessttaattaaiirreess  sseelloonn  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  

eeffffeettss  sseeccoonnddaaiirreess  ddeess  mméétthhooddeess  mmooddeerrnneess    

                              PPrreessttaattaaiirreess  

  

EEffffeettss  sseeccoonnddaaiirreess//mméétthhooddeess  

NNoommbbrree  ddee  ppeerrssoonnnneess  PPoouurrcceennttaaggee  

  PPiilluulleess  44  110000  

IInnjjeeccttaabblleess  44  110000  

DDIIUU  33  7755  

NNoorrppllaanntt  33  7755  

SSppeerrmmiicciiddeess  22  5500  

CCoonnddoommss  44  110000  

  
LLeess  eeffffeettss  sseeccoonnddaaiirreess  ddeess    ssppeerrmmiicciiddeess  ssoonntt  lleess  mmooiinnss  ccoonnnnuuss  ppaarr  lleess  

pprreessttaattaaiirreess  ddaannss  5500%%  ccaass..  
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VVII--  CCOOMMMMEENNTTAAIIRREESS  EETT  DDIISSCCUUSSSSIIOONN  

AA--  DDIIFFFFIICCUULLTTEESS    

AAuu  ccoouurrss  ddee  ccee  ttrraavvaaiill  nnoouuss  aavvoonnss  ééttéé  ccoonnffrroonnttééss  aauuxx  ddiiffffiiccuullttééss  ssuuiivvaanntteess  ::  

��  DDiiffffiiccuullttéé  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aavveecc  cceerrttaaiinneess  uuttiilliissaattrriicceess..  

��  RReeffuuss  ddee  cceerrttaaiinneess  uuttiilliissaattrriicceess  ddee  rrééppoonnddrree  àà  cceerrttaaiinneess  qquueessttiioonnss..  

BB--  AASSPPEECCTT  MMEETTHHOODDOOLLOOGGIIQQUUEE    

IIll  eesstt  iimmppoorrttaanntt  ddee  nnootteerr  qquuee  mmaallggrréé  ll’’iimmpplliiccaattiioonn  ddeess  aauuttoorriittééss  eenn  mmaattiièèrree  ddee  llaa  

ppllaanniiffiiccaattiioonn  ffaammiilliiaallee,,  llaa  pprréévvaalleennccee  ccoonnttrraacceeppttiivvee  rreessttee  ffaaiibbllee  ddaannss  nnoottrree  ppaayyss  

((88%%  sseelloonn  EEDDSS  IIVV))..    

NNoouuss  aavvoonnss  mmeennéé  uunnee  ééttuuddee  ttrraannssvveerrssaallee  ddeessccrriippttiivvee  ppoorrttaanntt  ssuurr  118888  uuttiilliissaattrriicceess  

ddee  ccoonnttrraacceeppttiiffss  eett  44  pprreessttaattaaiirreess  dduu  CCSSRRééff  CC  IIVV  dduu  DDiissttrriicctt  ddee  BBaammaakkoo..    

11..  AAggee    

LLaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  uuttiilliissaattrriicceess  aavvaaiieenntt  uunn  ââggee  iinnfféérriieeuurr  àà  3300  aannss  ssooiitt  6644,,99%%,,  aavveecc  

ddeess  eexxttrrêêmmeess  eennttrree  1155  eett  4488  aannss  ppoouurr  uunn  ââggee  mmooyyeenn  ddee  2299  aannss  [[TTaabblleeaauu  II]]..  

ZZAALLHHAA  SS..MM  aauu  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo  eenn  22000044  [[5544]]  eett  KKOODDJJOOGGBBEE  NN  aauu  BBéénniinn  eenn  

22000011[[1188]]  aavvaaiieenntt  ttrroouuvvéé  uunn  ââggee  ssuuppéérriieeuurr  àà  3300  aannss  aavveecc  uunnee    ffrrééqquueennccee  

rreessppeeccttiivvee  ddee  5555,,77%%  eett  7744,,88%%..  

  CCeettttee  ddiifffféérreennccee    ppoouurrrraaiitt  ss’’eexxpplliiqquueerr  ppaarr  llee  ffaaiitt  qquuee  lleess  bbeessooiinnss  eenn  mmaattiièèrree  ddee    

ccoonnttrraacceeppttiioonn  ssoonntt  vvaarriiaabblleess  cchheezz  lleess  ggrroouuppeess  ddee  ffeemmmmeess  ;;  eenn  oouuttrree,,  lleess  

ccaammppaaggnneess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn,,  ddee  sseennssiibbiilliissaattiioonn  eett  dd’’éédduuccaattiioonn  eett  llee  ccoouunnsseelliinngg  oonntt  

eeuuxx  uunnee  iinnfflluueennccee  nnoottaabbllee  ssuurr  cceettttee  ccoouucchhee  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn..    

22..  SSIITTUUAATTIIOONN  MMAATTRRIIMMOONNIIAALLEE    

LLeess  ffeemmmmeess  mmaarriiééeess  aavvaaiieenntt  uunn  ttaauuxx  dd’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  8800,,99%%  ttaannddiiss  qquuee  lleess  

ccéélliibbaattaaiirreess  nnee  rreepprréésseennttaaiieenntt  qquuee  1199,,1100%%  [[TTaabblleeaauu  VVII]]..    

CCeess  ttaauuxx  ssoonntt  ssuuppéérriieeuurrss  àà  cceeuuxx  ttrroouuvvééss  ppaarr  SSAANNGGHHOO  SS  eenn  11999966  àà  BBaammaakkoo  aauu  

MMaallii  ((7711%%))  [[3388]]  eett  ZZAALLHHAA  SS..MM  àà  OOuuaaggaaddoouuggoouu  aauu  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo  ((6666,,4488%%))  [[5544]]  

mmaaiiss  iinnfféérriieeuurrss  àà  cceeuuxx  ddee  DDEEMMBBEELLEE  OO..BB  ((8855,,22%%))  [[1111]]..  

CCeellaa  ppoouurrrraaiitt  ss’’eexxpplliiqquueerr  ppaarr  llee  ffaaiitt  qquuee  llaa  ssiittuuaattiioonn  mmaattrriimmoonniiaallee  aa  uunnee  ggrraannddee  

iinnfflluueennccee  ssuurr  llaa  ffrrééqquueennttaattiioonn  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  ccoonnttrraacceeppttiioonn  dduu  ffaaiitt  ddee  ll’’aabbsseennccee  
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ddee  sseennttiimmeenntt  ddee  ccuullppaabbiilliittéé  vviiss--àà--vviiss  ddee  llaa  ccoonnttrraacceeppttiioonn  cchheezz  lleess  ffeemmmmeess  

mmaarriiééeess..    

33..  NNIIVVEEAAUU  DD’’IINNSSTTRRUUCCTTIIOONN  ::    

LLee  nniivveeaauu  ddee  ssccoollaarriissaattiioonn  ddee  7711,,33%%  ddeess  uuttiilliissaattrriicceess  ééttaaiitt  ccoommpprriiss  eennttrree  llee  

ffoonnddaammeennttaall,,  llee  sseeccoonnddaaiirree  eett  llee  ssuuppéérriieeuurr  ccoonnttrree  2288,,66%%  dd’’aannaallpphhaabbèètteess  

[[TTaabblleeaauu  VV]]..    

SSAANNGGHHOO  SS  eenn  11999966  [[3388]]  eett  DDEEMMBBEELLEE  OO..BB  eenn  11999922  [[1111]]  aavvaaiieenntt  ttrroouuvvéé  qquuee  

rreessppeeccttiivveemmeenntt  6699,,55%%  eett  5588,,33%%  ddeess  uuttiilliissaattrriicceess  ééttaaiieenntt  iinnssttrruuiitteess  àà  BBaammaakkoo..  

  CCeess  ttaauuxx  mmoonnttrreenntt  qquuee  ll’’aallpphhaabbééttiissaattiioonn  aa  uunn  iimmppaacctt  ppoossiittiiff  ssuurr  llaa  ffrrééqquueennttaattiioonn  

ddeess  sseerrvviicceess  ddee  ccoonnttrraacceeppttiioonn..    

44..  PPRROOFFEESSSSIIOONN  ::    

LLeess  mméénnaaggèèrreess  rreepprréésseennttaaiieenntt  6633,,33%%  ddeess  uuttiilliissaattrriicceess  ccoonnttrree  88%%  ddee  

ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  [[TTaabblleeaauu  IIVV]]..  

CCeess  ttaauuxx  ssoonntt  iinnfféérriieeuurrss  àà  cceeuuxx  ttrroouuvvééss  ppaarr  SSAANNGGHHOO  SS  eenn  11999966  àà  BBaammaakkoo  [[3388]]..  

CCeellaa  ppoouurrrraaiitt  ss’’eexxpplliiqquueerr  ppaarr  llee  ffaaiitt  qquuee  lleess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess    ffrrééqquueenntteenntt  mmooiinnss  lleess  

cceennttrreess  ddee  ccoonnttrraacceeppttiioonn  ppoouurr  ddeess  rraaiissoonnss  dd’’hhoorraaiirreess,,  ««  eelllleess  nn’’oonntt  ppaass  llee  tteemmppss  

ddee  vveenniirr  llee  mmaattiinn  ddaannss  cceess  sseerrvviicceess  »»  dd’’ooùù  lleeuurr  ffaaiibbllee  ffrrééqquueennccee  ddaannss  nnoottrree  ééttuuddee..    

55..  RREESSIIDDEENNCCEE  ::    

LLaa  pplluuppaarrtt  ddee  nnooss  uuttiilliissaattrriicceess    rrééssiiddaaiieenntt  ddaannss    llaa  ccoommmmuunnee  IIVV  aavveecc  uunnee  

ffrrééqquueennccee  ddee  9977,,99%%  ddeess  ccaass  ccoonnttrree  sseeuulleemmeenntt  22,,11%%  hhoorrss  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  

[[TTaabblleeaauu  IIII]]..    

LLaa  ssiittuuaattiioonn  ggééooggrraapphhiiqquuee  dduu  cceennttrree  ppoouurrrraaiitt  eenn  êêttrree  ll’’eexxpplliiccaattiioonn..  

LLeess  uuttiilliissaattrriicceess  eennrreeggiissttrrééeess  hhoorrss  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  vveennaaiieenntt  àà  ttrraavveerrss  lleeuurrss  ppaarreennttss  

qquuii  ttrraavvaaiilllleenntt  ddaannss  llee  cceennttrree..    

66..  SSOOUURRCCEE  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  ::    

LLaa  mmaajjoorriittéé  ddee  nnooss  uuttiilliissaattrriicceess  oonntt  ééttéé  iinnffoorrmmééeess  ppaarr  uunn  aaggeenntt  ddee  ssaannttéé  5588%%  

[[TTaabblleeaauu  XXXXII]]..    

CCeettttee  ssoouurrccee  eesstt  llaa  pplluuss  ooffffiicciieellllee  eett  llaa  pplluuss  ccrrééddiibbllee..    
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77..  PPAARRIITTEE  ::    

LLaa  ffrrééqquueennccee  eesstt  ffaaiibbllee  cchheezz  lleess  uuttiilliissaattrriicceess  ssaannss  eennffaannttss  ((00,,55%%))  ccoonnttrree  4477,,33%%  

cchheezz  lleess  mmuullttiippaarreess  [[TTaabblleeaauu  VVIIIIII]]..  

CCeess  rrééssuullttaattss    ssoonntt  ccoonnttrraaiirreess  àà  cceeuuxx  ddee  SSAANNGGHHOO  SS  eenn  11999966  àà  BBaammaakkoo  [[3388]]  qquuii  

aa  ttrroouuvvéé  qquuee  8833,,11%%  ddeess  uuttiilliissaattrriicceess  nn’’aavvaaiieenntt  ppaass  dd’’eennffaannttss..  

CCeellaa  ppoouurrrraaiitt  ss’’eexxpplliiqquueerr  ppaarr  llee  ffaaiitt  qquuee  ppeennddaanntt  lleess  CCPPNN  eett  lleess  CCPPOONN  lleess  

ffeemmmmeess  rreeççooiivveenntt  dd’’aammpplleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  llaa  ssaannttéé  ddee  llaa  rreepprroodduuccttiioonn..      

NNoouuss  aavvoonnss  ccoonnssttaattéé  ddaannss  nnoottrree  ééttuuddee  qquuee  llaa  ffrrééqquueennccee  ccoonnttrraacceeppttiivvee  ddiimmiinnuuee  eenn  

ffoonnccttiioonn  ddee  ll’’ââggee  dduu  ddeerrnniieerr  eennffaanntt..  AAiinnssii,,  lleess  ffeemmmmeess  oonntt  llee  ccoouurraaggee  ddee  ffaaiirree  llaa  

ccoonnttrraacceeppttiioonn  qquuaanndd  ll’’eennffaanntt  eesstt  jjeeuunnee  dd’’ooùù  uunnee  ffrrééqquueennccee  ddee  ::    

                    --  4400,,9966%%  ppoouurr  lleess  ffeemmmmeess  qquuii  oonntt  aaccccoouucchhéé  ddee  22  mmooiiss  àà  1122  mmooiiss,,  

                    --  3366,,7700%%  ppoouurr  lleess  ffeemmmmeess  qquuii  oonntt  aaccccoouucchhéé  ddee  1133  mmooiiss  àà  2244  mmooiiss,,    

                    --  2200,,7744%%  ppoouurr  lleess  ffeemmmmeess  qquuii  oonntt  aaccccoouucchhéé  ddee  2255  mmooiiss  àà  4488  mmooiiss    

                    --  11,,6600%%  ppoouurr  lleess  ffeemmmmeess  qquuii  oonntt  aaccccoouucchhéé  pplluuss  ddee  4488  mmooiiss  [[TTaabblleeaauu  IIXX]]..  

PPaarr  ccoonnttrree  SSAANNGGHHOO  SS  eenn  11999966  àà  BBaammaakkoo  [[3388]]  aa  ttrroouuvvéé  qquuee  7722,,66%%    ddeess  

uuttiilliissaattrriicceess  oonntt  ccoommmmeennccéé  llaa  ccoonnttrraacceeppttiioonn  àà  4455  jjoouurrss  ddee  lleeuurr  aaccccoouucchheemmeenntt..      

DD--  CCOONNNNAAIISSSSAANNCCEE  SSUURR  LLAA  CCOONNTTRRAACCEEPPTTIIOONN  ::  

TToouutteess  lleess  ffeemmmmeess  ppoouuvvaaiieenntt  cciitteerr  aauu  mmooiinnss  uunnee  mméétthhooddee  ccoonnttrraacceeppttiivvee  mmooddeerrnnee  

[[TTaabblleeaauu  XXIIVV]]..    

CCeess  rrééssuullttaattss  ssoonntt  ccoommppaarraabblleess  àà  cceeuuxx  ddee  KKOODDJJOOGGBBEE  NN  aauu  BBéénniinn  eenn  22000011[[1188]]  

qquuii  aavvaaiitt  ttrroouuvvéé  qquuee  9911%%  ddeess  uuttiilliissaattrriicceess  ccoonnnnaaiissssaaiieenntt  uunnee  mméétthhooddee  

ccoonnttrraacceeppttiivvee  mmooddeerrnnee..  

LLaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeessccrriippttiivvee  ééttaaiitt  aacccceennttuuééee  ssuurr  ll’’iinnjjeeccttaabbllee  ((9999,,55%%)),,  llaa  ppiilluullee  

((9966,,88%%)),,  llee  NNoorrppllaanntt  ((9944,,77%%)),,  llee  DDIIUU  ((3388,,88%%))  [[TTaabblleeaauu  XXIIVV]]..  

SSuurr  llee  ppllaann  ddee  llaa  ppeerrcceeppttiioonn,,  lleess  ffeemmmmeess  ssoonntt  ssuuffffiissaammmmeenntt  iinnffoorrmmééeess,,  aaiinnssii  

6611,,77%%  ddeess  uuttiilliissaattrriicceess  ppeennsseenntt  qquuee  llaa  ccoonnttrraacceeppttiioonn  vveeuutt  ll’’aassssoocciiaattiioonn  

eessppaacceemmeenntt  ddeess  nnaaiissssaanncceess  eett  lliimmiittaattiioonn  ddeess  nnaaiissssaanncceess,,  

3355,,11%%  ==  EEssppaacceemmeenntt  ddeess  nnaaiissssaanncceess,,  33,,22%%  ==  lliimmiitteerr  lleess  nnaaiissssaanncceess  [[TTaabblleeaauu  XX]]..  
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CCee  nniivveeaauu  ddee  ccoonnnnaaiissssaannccee  aasssseezz  eennccoouurraaggeeaanntt  ss’’eexxpplliiqquuee  ppaarr  llaa  qquuaalliittéé  dduu  

ccoouunnsseelliinngg  ssuurr  llaa  ppllaanniiffiiccaattiioonn  ffaammiilliiaallee  aapprrèèss  cchhaaqquuee  aaccccoouucchheemmeenntt  ddoonntt  lleess  

iinnffoorrmmaattiioonnss  ssoonntt  rreennffoorrccééeess    ppaarr  lleess  ccaammppaaggnneess  ppuubblliicciittaaiirreess  àà  llaa  ttéélléévviissiioonn  eett  àà  

llaa  rraaddiioo..  

EE--  UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDEE  LLAA  CCOONNTTRRAACCEEPPTTIIOONN  

LL’’eennttrreettiieenn  aavveecc  lleess  uuttiilliissaattrriicceess  aa  ééttéé  ffaaiitt  ddaannss  uunn  lliieeuu  ddiissccrreett  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee  

ccoouunnsseelliinngg  aavveecc  ddeess  eexxeemmpplleess  ddeess    mméétthhooddeess  àà  ll’’aappppuuii..  

LLaa  mméétthhooddee  llaa  pplluuss  uuttiilliissééee  aauu  mmoommeenntt  ddee  nnoottrree  eennqquuêêttee  eesstt  ll’’iinnjjeeccttaabbllee  ((6644,,44%%))  

ssuuiivvii  ddee  llaa  ppiilluullee  ((1177,,66%%))  [[TTaabblleeaauu  XXXX]]..  

CCeess  rrééssuullttaattss  ssoonntt  ccoonnttrraaiirreess  àà  cceeuuxx  ddee  DDEEMMBBEELLEE  OO..BB  ((8855,,22%%))  [[1111]]  qquuii  aa  

ttrroouuvvéé  qquuee  2299,,77%%  ddeess  uuttiilliissaattrriicceess  oonntt  cchhooiissii  llaa  ppiilluullee  ssuuiivviiee  ddeess  iinnjjeeccttaabblleess  

2211,,88%%  ccoonnttrree  4488,,55%%  ddeess  aauuttrreess  mméétthhooddeess  eenn  22000088  eenn  ccoommmmuunnee  VV  àà  BBaammaakkoo  aauu  

MMaallii  [[1111]]..  

CCeellaa  ss’’eexxpplliiqquueerraaiitt  ppaarr  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee,,  ll’’oobbsseerrvvaannccee,,  ll’’eexxiiggeennccee  eett  lleess  ccoonnttrree  

iinnddiiccaattiioonnss  ddeess  mméétthhooddeess  iinnjjeeccttaabblleess..    

LLeess  oobbssttaacclleess  àà  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  llaa  ccoonnttrraacceeppttiioonn  

CCeerrttaaiinnss  pprroodduuiittss  tteellss  qquuee  llee  ddiiaapphhrraaggmmee,,  llaa  ccaappee  cceerrvviiccaallee,,  llee  pprréésseerrvvaattiiff  

fféémmiinniinn  eett  ll’’ééppoonnggee  nnee  ssoonntt  ppaass  ddiissppoonniibblleess  ddaannss  ll’’uunniittéé  ddee  llaa  PPFF  dduu  CCSSRRééff  CCIIVV..  

LLee  mmooyyeenn  ddee  ttrraannssppoorrtt  nn’’eesstt  ppaass  uunn  oobbssttaaccllee  rreemmaarrqquuaabbllee  ddaannss  llaa  ffrrééqquueennttaattiioonn  

ddeess  sseerrvviicceess  ddee  llaa  PPFF  ppuuiissqquuee  9977,,99%%  ddeess  uuttiilliissaattrriicceess  ssoonntt  ddaannss  llaa  ccoommmmuunnee  

[[TTaabblleeaauu  IIII]]  eett  ll’’aacccceessssiibbiilliittéé  dduu  cceennttrree  eesstt  ffaacciillee..    

LLee  tteemmppss  dd’’aatttteennttee  aa  ééttéé  ssaattiissffaaiissaanntt  ddaannss  9911,,55%%  ddeess  uuttiilliissaattrriicceess..    

IIll  nn’’yy  aa  ppaass  eeuu  dd’’aabbaannddoonn  ddee  llaa  ccoonnttrraacceeppttiioonn  mmaaiiss  33,,22%%  oonntt  cchhaannggéé  dd’’uunnee  

mméétthhooddee  àà  uunnee  aauuttrree  [[TTaabblleeaauu  XXXXII]]..    

DDaannss  nnoottrree  ééttuuddee,,  6666,,6688%%  ddeess  uuttiilliissaattrriicceess  oonntt  eeuu  ccoommmmee  eeffffeett  sseeccoonnddaaiirree  lleess  

ttrroouubblleess  ddee  ccyyccllee  [[TTaabblleeaauu  XXXXIIII]]..  

AAuu  ccoouurrss  ddee  nnoottrree  eennqquuêêttee,,  110000%%  ddeess  uuttiilliissaattrriicceess  oonntt  ééttéé  rreevvuueess..  
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LLeess  rraaiissoonnss  dd’’aabbaannddoonn  oonntt  ééttéé  ccoonnssttaattééeess  ssuurrttoouutt  dd’’uunnee  mméétthhooddee  ccoonnttrraacceeppttiivvee  àà  

uunnee  aauuttrree  nnoottaammmmeenntt  ddee  ll’’iinnjjeeccttaabbllee  vveerrss  llaa  ppiilluullee,,  dduu  NNoorrppllaanntt  vveerrss  llee  DDIIUU  

[[TTaabblleeaauu  XXXXVVIIII]]..  

ZZAALLHHAA  SS..MM  àà  OOuuaaggaaddoouuggoouu  aauu  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo  [[5544]]  aa  ttrroouuvvéé  eenn  22000044  qquuee    6644,,88%%  

ddeess  ffeemmmmeess  ppeennsseenntt  qquuee  llee  tteemmppss  dd’’aatttteennttee  eesstt  lloonngg..  

DDaannss  nnoottrree  ééttuuddee,,  lleess  uuttiilliissaattrriicceess  ppeennsseenntt  qquuee  llee  ccooûûtt  ddeess  pprroodduuiittss  ccoonnttrraacceeppttiiffss  

eesstt  aabboorrddaabbllee..      

FF--  OOBBSSEERRVVAATTIIOONN  DDUU  PPRREESSTTAATTAAIIRREE  

TToouutteess  lleess  pprreessttaattaaiirreess  ééttaaiieenntt  ddeess  ssaaggeess  ffeemmmmeess,,  cceeppeennddaanntt  eelllleess  oonntt  rreeccoouurrtt  aauuxx  

mmééddeecciinnss  eenn  ccaass  ddee  lliiggaattuurree  eett  rréésseeccttiioonn  ddeess  ttrroommppeess..    

CCeess  mmêêmmeess  rrééssuullttaattss  oonntt  ééttéé  rreettrroouuvvééss  eenn  22000044  aauu  BBuurrkkiinnaa  ppaarr  ZZAALLHHAA  SS..MM  [[5544]]  

eett  SSAANNGGHHOO  SS  eenn  11999966  àà  BBaammaakkoo    aauu  MMaallii  [[3388]]..  

LLaa  pprrééfféérreennccee  dduu  pprreessttaattaaiirree  ddee  sseexxee  fféémmiinniinn  ss’’eexxpplliiqquuaaiitt  ppaarr  ::  

          --  llee  vvééccuu  ssoocciiooccuullttuurreell..  

          --  llaa  ccoonnvveennaannccee  ppeerrssoonnnneellllee  ::  ««  CCeerrttaaiinneess  ffeemmmmeess  nnee  vveeuulleenntt  ppaass  êêttrree  

eexxaammiinnééeess  ppaarr  uunn  hhoommmmee  »»..  

        --  CCoommmmooddiittéé  ::  ««  LLeess  ffeemmmmeess  ssee  sseenntteenntt  pplluuss  àà  ll’’aaiissee  eennttrree  eelllleess  »»  

LLaa  pprreessttaattiioonn  ddeess  mméétthhooddeess    ddee  llaa  PPFF  aauu  MMaallii  ssee  ffaaiitt  ppaarr  nniivveeaauu..    

LLeess  mméétthhooddeess  ddee  lloonngguuee  dduurrééee  ssoonntt  rrééaalliissééeess  aauu  CCeennttrree  ddee  SSaannttéé  ddee  RRééfféérreennccee  ddee  

llaa  ccoommmmuunnee  IIVV  qquuii  eesstt  ddee    nniivveeaauu  IIII..  

AA  ll’’iinntteerrrrooggaattooiirree  bbeeaauuccoouupp  ddee  pprreessttaattaaiirreess  ssee  ppeenncchhaaiieenntt  sseeuulleemmeenntt  ssuurr  lleess  

aannttééccééddeennttss  ggyynnééccoo--oobbssttééttrriiccaauuxx  eett  mmééddiiccaauuxx  ddeess  cclliieenntteess  eett  ppoouurrttaanntt  ddeess  

mmaallaaddiieess  tteelllleess  qquuee  ll’’ééppiilleeppssiiee,,  llaa  pprriissee  ddee  cceerrttaaiinnss  mmééddiiccaammeennttss  tteellss  qquuee  ddeess  

aannttii--hhyyppeerrtteennsseeuurrss  ssoonntt  ddeess  ccoonnttrreess  iinnddiiccaattiioonnss  àà  cceerrttaaiinneess  mméétthhooddeess  

ccoonnttrraacceeppttiivveess  ((hhoorrmmoonnaallee))..  

TToouutteess  lleess  eennqquuêêttééeess  oonntt  bbéénnééffiicciiéé  dd’’uunnee  pprriissee  ddee  llaa  tteennssiioonn  aarrttéérriieellllee  eett  dduu  

ppooiiddss,,  sseeuulleemmeenntt  lleess  uuttiilliissaattrriicceess  qquuii  oonntt  aacccceeppttéé    llee  DDIIUU  oonntt  bbéénnééffiicciiéé  dd’’uunn  

eexxaammeenn  ggyynnééccoollooggiiqquuee..  
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LLeess  pprreessttaattaaiirreess  ppeennsseenntt  qquuee  ll’’iinnssuuffffiissaannccee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  eett  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  

iinnffoorrmmaattiioonnss  eemmppêêcchheenntt  lleess  ffeemmmmeess  ddee  pprraattiiqquueerr  llaa  ccoonnttrraacceeppttiioonn,,  eenn  pplluuss  ddee  

ll’’iiggnnoorraannccee  eett  ddeess  ccrrooyyaanncceess  rreelliiggiieeuusseess..  
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VVIIII--  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  EETT  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONN    

  

CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

  
CCeettttee  ééttuuddee  qquuii  aa  eeuu  lliieeuu  ddaannss  ll’’uunniittéé  ddee  CCPPooNN//PPFF  dduu  CCSSRRééff  CCIIVV  dduu  DDiissttrriicctt  ddee  

BBaammaakkoo  dduu  11eerr  AAvvrriill  aauu  3300  SSeepptteemmbbrree    22000088  nnoouuss  ppeerrmmeett  ddee  ddiirree  qquuee  ::    

◊◊  LLaa  pprréévvaalleennccee  ccoonnttrraacceeppttiivvee  ééttaanntt  ttrrèèss  ffaaiibbllee  ddaannss  nnoottrree  ppaayyss  ((88%%  sseelloonn  EEDDSS  

IIVV)),,  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn,,  ll’’éédduuccaattiioonn,,  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eett  llee  ccoouunnsseelliinngg  bbiieenn  qquuee  

ssaattiissffaaiissaannttss  ddooiivveenntt  êêttrree  rreennffoorrccééss..    

◊◊  LLaa  pplluuppaarrtt  ddee  nnooss  uuttiilliissaattrriicceess  oonntt  éévvooqquuéé  ccoommmmee  mmoottiiff  ddee  ccoonnssuullttaattiioonn,,  

ll’’eessppaacceemmeenntt  ddeess  nnaaiissssaanncceess  ((6699,,11%%))  mmaaiiss  llaa  ccééssaarriieennnnee  ppoouurr  llee  ddeerrnniieerr  

aaccccoouucchheemmeenntt  aa  eeuu  uunnee  iinnfflluueennccee  nnoottaabbllee  ((2244,,4466%%))..  

◊◊  LLaa  mméétthhooddee  iinnjjeeccttaabbllee  aa  ééttéé  llaa  pplluuss  rreepprréésseennttééee  ((6644,,44%%))  dduu  ffaaiitt  ddee  ssoonn  

oobbsseerrvvaannccee,,  ddee  ssoonn  aacccceessssiibbiilliittéé  eett  ddee  ssoonn  ccooûûtt..    

◊◊  LLeess  eeffffeettss  sseeccoonnddaaiirreess  ffrrééqquueemmmmeenntt  rreennccoonnttrrééss  aauu  ccoouurrss  ddee  llaa  ccoonnttrraacceeppttiioonn  

ssoonntt  lleess  ttrroouubblleess  dduu  ccyyccllee  mmeennssttrruueell  ((5533,,77%%))  mmoottiivvaanntt  ssoouuvveenntt  ddeess  

cchhaannggeemmeennttss  ddee  mméétthhooddee  ((33,,22%%))..          

◊◊  LLaa  mmaajjeeuurree  ppaarrttiiee  ddee  nnooss    uuttiilliissaattrriicceess  oonntt  ééttéé  ssaattiissffaaiitteess  ((9911,,55  %%))  ddee  llaa  

pprreessttaattiioonn  eeffffeeccttuuééee..    

◊◊  LLaa  rreecchheerrcchhee  ddeess  ccoonnttrree--iinnddiiccaattiioonnss  àà  llaa  mméétthhooddee  ssoouuhhaaiittééee  ppaarr  llaa  pprriissee  ddee    llaa  

TTAA  eett  dduu  PPooiiddss  aaiinnssii  qquu’’uunn  eexxaammeenn  ggyynnééccoollooggiiqquuee  ((33,,2200%%))    eett  ssoommmmaaiirree  ddee  

cceerrttaaiinnss  aappppaarreeiillss  tteellss  qquuee  ::  lleess  yyeeuuxx,,  llaa  ggllaannddee  tthhyyrrooïïddee,,  llee  ccœœuurr……  ;;  ddee  mmêêmmee  

qquuee  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  lleess  pprriinncciippaauuxx  rriissqquueess  eett  eeffffeettss  iinnddééssiirraabblleess    

iinnhhéérreennttss  àà  cchhaaqquuee  mméétthhooddee  ssoonntt  eesssseennttiieelllleess  ppoouurr  rréédduuiirree  llee  nnoommbbrree  

dd’’iinntteerrrruuppttiioonnss  vvoolloonnttaaiirreess  ddee  ggrroosssseesssseess  eett  ddee  cchhaannggeemmeenntt  ddee  mméétthhooddee..  
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RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  

  
11  AAUUXX  RREESSPPOONNSSAABBLLEESS  DDUU  CCSSRREEFF  CCIIVV    

��  RReennffoorrcceerr  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  CCPPooNN//PPFF..    

��  RReeccyycclleerr  lleess  pprreessttaattaaiirreess  ddee  ffaaççoonn  ccoonnttiinnuuee..    

��  CCrrééeerr  uunn  ccaaddrree  ccoonnffoorrttaabbllee  ddee  ccoouunnsseelliinngg  ppoouurr  lleess  cclliieenntteess..    

��    PPrroommoouuvvooiirr  lleess  mméétthhooddeess  ddee  ccoonnttrraacceeppttiioonn  àà  ll’’eennddrrooiitt  ddeess  cclliieenntteess..  

22  AAUUXX  PPRREESSTTAATTAAIIRREESS  DDEE  SSEERRVVIICCEE  DDEE  PPFF  

��  RReennffoorrcceerr  lleess  ssééaanncceess  ddee    ccoouunnsseelliinngg  àà  ll’’eennddrrooiitt  ddeess  cclliieenntteess..  

��  SSeennssiibbiilliisseerr  lleess  hhoommmmeess  eenn  iinnssiissttaanntt  ssuurr  lleess  aavvaannttaaggeess  ddee  llaa  

ccoonnttrraacceeppttiioonn  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  ssaannttéé  ffaammiilliiaallee..  

��    PPrroommoouuvvooiirr  llee  ppoorrtt  ddeess  pprréésseerrvvaattiiffss  

33  AAUUXX  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  

��  FFrrééqquueenntteerr  ddaavvaannttaaggee  llee  sseerrvviiccee  ddee  PPFF  eenn  éévviittaanntt  ll’’aauuttoo  mmééddiiccaattiioonn..  

��  UUttiilliisseerr  ccoorrrreecctteemmeenntt  llaa  mméétthhooddee  ddee  ccoonnttrraacceeppttiioonn  cchhooiissiiee..  
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VVIIIIII--  RREEFFEERREENNCCEESS  

11..  AAMMPPPPFF    

  SSiittuuaattiioonn  ddee  llaa  ppllaanniiffiiccaattiioonn  ffaammiilliiaallee  aauu  MMaallii,,  22000044..  

22..  AAMMPPPPFF    

  BBuulllleettiinn  sseemmeessttrriieell  NN°°44  ««  llaa  SSttéérriilliittéé  dduu  ccoouuppllee  »»  ooccttoobbrree  11999933..  

33..  AAMMPPPPFF    

  DDooccuummeenntt  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee  nnaattiioonnaallee  ssuurr  llaa  PPFF,,  mmaarrss  22000044..  

44..  AAMMPPPPFF    

  MMaannuueellllee  ddee  pprrooccéédduurree  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ffiinnaanncciièèrree  eett  bbuuddggééttaaiirree,,  cchhaappiittrree  ddee  

ggeessttiioonn  llooggiissttiiqquuee  ddeess  ccoonnttrraacceeppttiioonnss  11999977..  

55..  AAMMPPPPFF    

  PPllaann  ssttrraattééggiiqquuee  22000066--22001100..  

66..  BBoouubbaaccaarr  MMoouussssaa  

ÉÉttuuddee  ééppiiddéémmiioo--cclliinniiqquuee  dduu  ppllaannnniinngg  ffaammiilliiaall  ::  eennqquuêêttee  aauupprrèèss  ddee  220066  

uuttiilliissaattrriicceess  aauu  CCSSRRééff  CCII  dduu  DDiissttrriicctt  ddee  BBaammaakkoo,,  dd’’AAvvrriill  àà  JJuuiinn  22000033,,  tthhèèssee  ddee  

mmééddeecciinnee  22000055  nn°°55--MM--118833..  

77..  CCaahhiieerr  dd’’ééttuuddee  eett  ddee  rreecchheerrcchhee  ffrraannccoopphhoonnee//ssaannttéé  vvoolluummee  1100..  

        66,,  440077--1122  NNoovveemmbbrree  DDéécceemmbbrree  22000000,,  ééttuuddee  oorriiggiinnaallee..  

88..  CCeelllluullee  ddee  ppllaanniiffiiccaattiioonn  eett  ddee  ssttaattiissttiiqquuee  dduu  MMiinniissttèèrree  ddee  llaa  ssaannttéé  

((CCPPSS//MMSS)),,  DDiirreeccttiioonn  NNaattiioonnaallee  ddee  llaa  ssttaattiissttiiqquuee  eett  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiiqquuee  

((DDNNSSII))  eett  OORRCC  MMAACCRROO..  EEnnqquuêêttee  DDéémmooggrraapphhiiqquuee  eett  ddee  ssaannttéé  aauu  MMaallii  

22000011..  CCaallvveerrttoonn,,  MMaarryyllaanndd,,  UUSSAA  ::  CCPPSS//MMSS,,  DDNNSSII  eett  OORRCC  MMAACCRROO,,  22000022..  

99..  CCEERRPPOODD  

IImmppaacctt  ddee  llaa  ppllaanniiffiiccaattiioonn  ffaammiilliiaallee  ssuurr  llaa  vviiee  ddeess  ffeemmmmeess  ::  RRééssuullttaattss  dd’’uunnee  ééttuuddee  

rrééaalliissééee  ddaannss  llee  ddiissttrriicctt  ddee  BBaammaakkoo,,  MMaallii,,  MMaaii  11999999..  

1100..  DDEEMMBBEELLEE  KK..  DD,,  

FFaaiibbllee  uuttiilliissaattiioonn  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  ppllaanniiffiiccaattiioonn  ffaammiilliiaallee  ppaarr  lleess  ffeemmmmeess  eenn  ââggee  

ddee  pprrooccrrééeerr  ((1144--4499  aannss))  ddee  KKoommoogguueell  II  ccoommmmuunnee  ddee  MMooppttii,,  22000022..  
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1111..  DDEEMMBBEELLEE  OO  BB,,  ccoonnttrriibbuuttiioonn  àà  ll’’ééttuuddee,,  

LLeess  ccaauusseess  ddee  llaa  ssoouuss  uuttiilliissaattiioonn  dduu  DDIIUU  ddaannss  llee  DDiissttrriicctt  ddee  BBaammaakkoo,,  tthhèèssee  ddee  

mmééddeecciinnee,,  BBaammaakkoo  11999922,,  nn°°9911--MM--2200..  

1122..  EEddiittoorriiaall  ppaarr  JJeeaann  FFrraannççooiiss  GGiirraarrdd,,  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’IIRRDD,,  

PPooppuullaattiioonn  aauu  ssuudd  nn°°3311,,  AAooûûtt//OOccttoobbrree  22000055..  

1133..  EEDDSSMM  IIIIII,,  

  EEnnqquuêêttee  DDéémmooggrraapphhiiqquuee  eett  ddee  ssaannttéé  aauu  mmaallii  eenn  22000011..  

1144..  EEDDSSMM  IIVV,,  

  EEnnqquuêêttee  DDéémmooggrraapphhiiqquuee  eett  ddee  ssaannttéé  aauu  mmaallii  eenn  22000066..  

1155..  EElléémmeenntt  ddee  llaa  tteecchhnnoollooggiiee  ddee  llaa  ccoonnttrraacceeppttiioonn,,  

MMaannuueell  àà  ll’’iinntteennttiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell  cclliinniiqquuee,,  pprrooggrraammmmee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  llaa  

ppooppuullaattiioonn,,  cceennttrree  ppoouurr  lleess  pprrooggrraammmmeess  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  ééccoollee  ddee  ssaannttéé  

ppuubblliiqquuee,,  uunniivveerrssiittéé  ddee  JJoohhnn  HHookkiinngg,,  ooccttoobbrree  22000000..  

1166..  GGUUIINNDDOO  SS  BB,,  

EEvvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  sseerrvviicceess  ooffffeerrttss  ddaannss  lleess  ssiixx  uunniittééss  ddee  ppllaanniiffiiccaattiioonn  

ffaammiilliiaallee  ddeess  cceennttrreess  ddee  ssaannttéé  ddee  rrééfféérreennccee  dduu  ddiissttrriicctt  ddee  BBaammaakkoo,,  TThhèèssee  ddee  

mmééddeecciinnee,,  BBaammaakkoo  22000055  ––  MM  ––  225522..  

1177..    KKaarreenn  RR..  KKaattzz,,  

AAccccrrooiisssseemmeenntt  ddee  ll’’aaccccèèss  aauu  sseerrvviiccee  ddee  ppllaannnniinngg  ffaammiilliiaall  ddaannss  lleess  rrééggiioonnss  rruurraalleess  

dduu  MMaallii  ggrrââccee  àà  llaa  ddiissttrriibbuuttiioonn  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  ddeess  pprroodduuiittss  ccoonnttrraacceeppttiiffss,,  nn°°  

ssppéécciiaall  ddee  11999999,,  PPPP,,  44--1100  eett  2255..  

1188..  KKOODDJJOOGGBBEE  NN,,  

EEnnqquuêêttee  ddéémmooggrraapphhiiqquuee  ssuurr  llaa  ssaannttéé  aauu  BBéénniinn  22èèmmee  ééddiittiioonn,,  22000033..  

1199..      LLOOCCOOHH  TThhéérrèèssee,,      

CCeennttrree  ffrraannççaaiiss  ssuurr  llaa  ppooppuullaattiioonn  eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ((CCFFPPDD))  ::  ggrroouuppeemmeenntt  

dd’’iinnttéérrêêtt  sscciieennttiiffiiqquuee  EEHHEESSSS--IINNEEDD--IINNSSEEEE--OORRSSTTOOMM--PPAARRIISS66  2200  aannss  ddee  

ppllaanniiffiiccaattiioonn  ffaammiilliiaallee  eenn  AAffrriiqquuee  ssuubb--ssaahhaarriieennnnee,,  11999922--2277--PP  nn°°1199..  
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2200..    LLOOCCOOHH  TT..,,  WWOOLLFFSSOONN  MM..,,  11998899  

LLeess  ppoolliittiiqquueess  ddee  ffééccoonnddiittéé  eett  ddee  ppllaanniiffiiccaattiioonn  ffaammiilliiaallee  eenn  AAffrriiqquuee..  IInn  TTaa  bbuuttiinn  

DD..  EEdd..  PPooppuullaattiioonn  eett  EEnnvviirroonnnneemmeenntt  RRaappppoorrtt  pprréésseennttéé  àà  llaa  ccoommmmiissssiioonn  ddeess  

ccoommmmuunnaauuttééss  EEuurrooppééeennnneess,,  BBrruuxxeelllleess..  

2211..    MMaaîîttrriissee  ddee  llaa  ffééccoonnddiittéé,,  ll’’eennffaanntt  eenn  mmiilliieeuu  ttrrooppiiccaall  eenn  11999900,,  119933//119944  ::  77--1199..  

2222..    MMBBOODDJJII  GG  ..FF,,  

PPrrooffiill  ddeess  cclliieennttss  eett  ddeess  pprreessttaattaaiirreess  ::  AAnnaallyyssee  ssiittuuaattiioonnnneellllee  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  

ppllaanniiffiiccaattiioonn  ffaammiilliiaallee  ddaannss  lleess  rrééggiioonnss  ddee  KKoouulliikkoorroo  eett  SSiikkaassssoo,,  MMaallii  11999966  ;;  VVII  

1144--3311..  

2233..    NNeettwwoorrkk  eenn  ffrraannççaaiiss,,  

  PPrreennddrree  ccoonnsscciieennccee  ddee  ssaa  ffééccoonnddiittéé,,  FFHHII,,  vvoolluummee  1177  nn°°11,,  11999966..  

2244..  NNeettwwoorrkk  eenn  ffrraannççaaiiss,,  

  MMéétthhooddee  ccoonnttrraacceeppttiivvee  ppoouurr  jjeeuunnee  aadduullttee,,  FFHHII,,  vvoolluummee  1177  nn°°33  11999977..  

2255..  NNeettwwoorrkk  eenn  ffrraannççaaiiss,,  

  SSaannttéé  ddee  llaa  rreepprroodduuccttiioonn,,  FFHHII,,  vvoolluummee  1177  nn°°44,,  11999977..  

2266..  NNeettwwoorrkk  eenn  ffrraannççaaiiss,,  

  LLeess  bbeessooiinnss  eenn  ccoonnttrraacceeppttiioonn  ppaasssséé  llaa  qquuaarraannttaaiinnee  ((mmiissee  àà  jjoouurr  ssuurr  llaa  

ccoonnttrraacceeppttiioonn)),,  FFHHII,,  vvoolluummee  1188,,  nn°°  11  11999977..    

2277..  NNeettwwoorrkk  eenn  ffrraannççaaiiss,,  

  LLaa  rreecchheerrcchhee  qquuaannttiittaattiivvee  ssuurr  llaa  ppllaanniiffiiccaattiioonn  ffaammiilliiaallee  FFHHII,,  vvoolluummee  2222  nn°°22,,  

22000022..  

2288..  NNeettwwoorrkk  eenn  ffrraannççaaiiss,,  

  AAmméélliioorreerr  lleess  sseerrvviicceess  ddee  ssaannttéé  ddee  llaa  rreepprroodduuccttiioonn  FFHHII,,  vvoolluummee  2211  nn°°33,,  22000022..  

2299..  NNeettwwoorrkk  eenn  ffrraannççaaiiss,,  

  IInnttééggrraattiioonn  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  ppllaanniiffiiccaattiioonn  ffaammiilliiaallee  FFHHII,,  vvoolluummee  2233,,  nn°°33,,  22000044..  

3300..  NNeettwwoorrkk  eenn  ffrraannççaaiiss,,  

  CCiinnqq  ((55))  aaffffeeccttiioonnss  ccoouurraanntteess  ––  ll’’hhyyppeerrtteennssiioonn  aarrttéérriieellllee,,  llee  ddiiaabbèèttee,,  llaa  

ddrrééppaannooccyyttoossee,,  lleess  mmaauuxx  ddee  ttêêttee  eett  ll’’ééppiilleeppssiiee..  
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3311..  NN’’GGOOMM  PPiieerrrree,,  gghhaannaa--pprriiggoomm@@gghhaa22  NNaavvrroonnggoo  hheeaalltthh  rreecchheerrcchhee  cceenntteerr,,    

EEvvaalluuaattiioonn  ddeess  pprrooggrraammmmeess  ddee  ppllaanniiffiiccaattiioonn  ffaammiilliiaallee,,  rreevvuuee  ccrriittiiqquuee  eett  eexxeemmppllee  

iilllluussttrraattiiff,,  22000055  

3322..    OOMMSS  

IInnssttiittuuttee  ffoorr  rreepprroodduuccttiivvee  hheeaalltthh,,  GGeeoorrggeettoowwnn  UUnniivveerrssiittyy::  mmeetthhooddee  ddeess  jjoouurrss  

ffiixxeess,,  22000033..  

3333..  OOMMSS,,  

FFoorrmmaattiioonn  aauuxx  tteecchhnniiqquueess  ddee  ccoonnsseeiill  eenn  sseexxuuaalliittéé,,  pprrooccrrééaattiioonn  eett  ssaannttéé  ddeess  

aaddoolleesscceennttss,,  gguuiiddee  ddee  ll’’aanniimmaattiioonn,,  WWHHOO//AADDHH//9933..33,,  GGeennèèvvee  11999933..  

3344..  OOMMSS,,  

  IImmppllaannttss  ccoonnttrraacceeppttiiffss  ssoouuss--ccuuttaannééss  NNoorrppllaanntt  ;;  ddiirreeccttiivveess  ccoonncceerrnneenntt  lleess  aassppeeccttss  

tteecchhnniiqquueess  eett  ggeessttiioonnnnaaiirreess..  GGeennèèvvee  11999911,,  vveerrssiioonn  pprroovviissooiirree  WWHHOO//MMCCHH//8899--1177..  

3355..  PPooppuullaattiioonn  rreeppoorrttss,,  

  CCoonncclluussiioonn  ddeess  nnoouuvveelllleess  eennqquuêêtteess,,  ppoouurrssuuiittee  ddee  llaa  rréévvoolluuttiioonn  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  

ddee  llaa  rreepprroodduuccttiioonn,,  sséérriiee  MM  nn°°1177..  

3366..    PPrrooccéédduurree  eenn  ssaannttéé  ddee  llaa  rreepprroodduuccttiioonn  ccoommmmuunnee,,  

PPllaanniiffiiccaattiioonn  ffaammiilliiaallee  ;;  vvoolluummee  33,,  jjuuiinn  22000055..  

3377..    SSAAOO  OO  BB,,  

  EEvvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  ssooiinnss  ddaannss  ll’’uunniittéé  ddee  ppllaanniiffiiccaattiioonn  ffaammiilliiaallee  dduu  

cceennttrree  ddee  ssaannttéé  ddee  rrééfféérreennccee  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  VV  tthhèèssee  ddee  MMééddeecciinnee,,  BBaammaakkoo  22000088  

MM  110000..  

3388..    SSAANNGGHHOO    SS,,  

CCoonnttrriibbuuttiioonn  àà  ll’’ééttuuddee  ddee  llaa  ppllaanniiffiiccaattiioonn  ffaammiilliiaallee  ddaannss  llaa  ccoommmmuunnee  IIVV  dduu  

DDiissttrriicctt  ddee  BBaammaakkoo,,  TThhèèssee  ddee  MMééddeecciinnee,,  BBaammaakkoo  11999966,,  nn°°9966--MM--3322..  

3399..    SSIIDDIIBBEE  MM,,  

  AApppprroocchhee  ééppiiddéémmiioollooggiiqquuee  dduu  ppllaannnniinngg  ffaammiilliiaall  aauu  cceennttrree  ddee  ssaannttéé  ddee  rrééfféérreennccee  

ddee  llaa  ccoommmmuunnee  VVII  dduu  ddiissttrriicctt  ddee  BBaammaakkoo  ;;  TThhèèssee  ddee  MMééddeecciinnee,,  BBaammaakkoo  11999999--

MM--5522..  
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4400..    TThhee  AAllaann  GGuuttttmmaacchheerr  iinnssttiittuuee    

PPeerrssppeeccttiivveess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  ssuurr  llee  ppllaannnniinngg  ffaammiilliiaall  ..nn°°  ssppéécciiaall  ddee  11999999..  

4411..    TTOOUULLEEMMOONN  LL..,,  LLEERRIIDDOONN  HH..    

LLeess  pprraattiiqquueess  ccoonnttrraacceeppttiivveess  eenn  FFrraannccee..  RReevvuuee  dduu  pprraattiicciieenn,,  11999955,,  4455  ::  22339955--

440000..  

4422..    TTRRAAOORREE  SS  eett    BBAALLLLOO  MM  BB,,  

  PPllaanniiffiiccaattiioonn  ffaammiilliiaallee  ddaannss  ll’’eennqquuêêttee  ddéémmooggrraapphhiiqquuee  ddee  ssaannttéé  33  ((EEDDSSMMIIIIII))..  

22000011..  

4433..    TTRRAAOORREE  MM,,    

FFaaiibbllee  uuttiilliissaattiioonn  dduu  sseerrvviiccee  ddee  ppllaanniiffiiccaattiioonn  ffaammiilliiaallee  dduu  CCSSRREEFF  dduu  cceerrccllee  ddee  

MMaacciinnaa  ppaarr  lleess  ééccoolliièèrreess  ddee  1155  aannss  eett  pplluuss  dduu  sseeccoonndd  ccyyccllee,,  mméémmooiirree  sseepptteemmbbrree  

22000022..  

4444..        TTuunniiss  OOffffiiccee  NNaattiioonnaall  ddee  FFaammiillllee  eett  ddee  llaa  PPooppuullaattiioonn,,  11999955    

CCoommppoorrtteemmeennttss  ccoonnttrraacceeppttiiffss  ddeess  ffaammiilllleess  eenn  mmiilliieeuu  rruurraall  

4455..  UUNNFFPPAA,,  MMiinniissttèèrree  ddee  llaa  ssaannttéé,,  

  DDiivviissiioonn  ssaannttéé  ddee  llaa  rreepprroodduuccttiioonn  ––PPllaann  ssttrraattééggiiqquuee  ddee  llaa  ssaannttéé  ddee  llaa  

rreepprroodduuccttiioonn  22000044--22000088,,  JJaannvviieerr    22000044  ssiittee  IInntteerrnneett  

hhttttpp::////wwwwww..uunnffppaa..mmaallii..oorrgg..mmll..  

4466..        UUnniitteedd  NNaattiioonn  PPooppuullaattiioonn  DDiivviissiioonn  ((UUNNPPDD)),,  

DDéémmooggrraapphhiiqquuee  ssiittuuaattiioonn  iinn  hhiigghh  ffeerrttiilliittyy  ccoouunnttrriieess..  ((PPrreeppaarreedd  ffoorr  tthhee  wwoorrkksshhoopp,,  

pprroossppeeccttss  ffoorr  ffeerrttiilliittyy  DDeecclliinnee  iinn  hhiigghh  ffeerrttiilliittyy  ccoouunnttrriieess,,  NNeeww  YYoorrkk,,  99--1111  JJuullyy  

22000011))..  NNeeww  YYoorrkk,,  UUNNPPDD,,  jjuunn77,,  22000011..3355pp..  

4477..      UUSSAAIIDD,,  

  IInnttééggrraattiioonn  ddee  ppllaannnniinngg  ffaammiilliiaall//VVIIHH..  SSeepptteemmbbrree  22000033..  

4488..  UUSSAAIIDD  hheeaalltthh  PPoolliiccyy  IInniittiiaattiivvee,,  

  AAtttteeiinnddrree  lleess  oobbjjeeccttiiffss  dduu  mmiilllléénnaaiirree  ppoouurr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt,,  llaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ddee  

llaa  ppllaanniiffiiccaattiioonn  ffaammiilliiaallee  ddaannss  llaa  rréédduuccttiioonn  ddee  llaa  mmoorrttaalliittéé  mmaatteerrnneellllee  eett  iinnffaannttiillee,,  

22000011..  
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4499..  UUSSAAIIDD,,  

  IInntteerrnnaattiioonnaall  PPooppuullaattiioonn  aanndd  FFaammiillyy  PPllaannnniinngg  AAssssiissttaannccee::  ttoo  AAnnsswweerr  ttoo  1100  

AAsskkeedd  ffrreeqquueennttllyy  AAsskkeedd  qquueessttiioonn,,  UUSSAAIIDD  ssiittee  iinntteerrnneett,,  

hhttttpp::////wwwwww..iinnffoo..uussaaiidd..ggoovv//ppoopp__hheeaalltthh//..  

5500..  UUSSAAIIDD,,  

  MMaaxxiimmiisseerr  ll’’aaccccèèss  eett  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  ppllaannnniinngg  ffaammiilliiaall  aauu  MMaallii  

EEcchhaannggee  MMAAQQ  2233--2266,,  sseepptteemmbbrree  22000033..  

5511..    WWaasshhiinnggttoonn,,  DD..CC..::  NNaattiioonnaall  AAccaaddeemmyy  PPrreessss,,  11998899,,  cchhaappiittrree  33,,  

NNaattiioonnaall  rreesseeaarrcchh::  ccoouunncciill,,  ccoonnttrraacceeppttiioonn  aanndd  rreepprroodduuccttiioonn::  HHeeaalltthh  ccoonnsseeqquueennccee  

ffoorr  WWoommeenn  aanndd  CChhiillddrreenn  iinn  tthhee  ddeevveellooppiinngg  wwoorrlldd,,    

5522..    WWIILLAAMM  HH  FFooeeggee,,  MMDD,,  

  PPllaanniiffiiccaattiioonn  ffaammiilliiaallee,,  mméétthhooddee  eett  pprraattiiqquuee  ppoouurr  ll’’AAffrriiqquuee,,  11998855..  

5533..      WWoorrlldd  HHeeaalltthh  OOrrggaanniizzaattiioonn  DDiivviissiioonn  ooff  ffaammiillyy  aanndd  rreepprroodduuccttiivvee  hheeaalltthh,,  

  IImmpprroovviinngg  aacccceessss  ttoo  qquuaalliittyy  ccaarree  iinn  ffaammiillyy  ppllaannnniinngg,,  EElliiggiibbiilliittyy  ccrriitteerriiaa  ffoorr  

iinniittiiaattiinngg  uussee  ooff  sseelleecctteedd  mmeetthhooddss  ooff  ccoonnttrraacceeppttiioonn,,  WWHHOO//FFRRHH//FFPPPP//9966--99  

5544..      ZZAALLHHAA  SSaannii  MM..    

LLeess  oobbssttaacclleess  àà  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  ppllaanniiffiiccaattiioonn  ffaammiilliiaallee  àà  

OOuuaaggaaddoouuggoouu  aauu  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo,,  TThhèèssee  ddee  MMééddeecciinnee,,  BBaammaakkoo  22000044,,  nn°°44--MM--2255..  
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RREESSUUMMEE    

  
NNoottrree  ééttuuddee  aa  eeuu  lliieeuu  ddaannss  ll’’uunniittéé  ddee  CCPPOONN//PPFF  dduu  CCeennttrree  ddee  SSaannttéé  ddee  RRééfféérreennccee  

ddee  llaa  ccoommmmuunnee  IIVV  dduu  DDiissttrriicctt  ddee  BBaammaakkoo  dduu  11eerr  AAvvrriill  aauu  3300  SSeepptteemmbbrree    22000088..  

DDuurraanntt  cceettttee  ppéérriiooddee,,  118888  uuttiilliissaattrriicceess  ddee  ddiifffféérreenntteess  mméétthhooddeess  ccoonnttrraacceeppttiivveess  

rrééppoonnddaaiieenntt  aauuxx  ccrriittèèrreess  dd’’iinncclluussiioonn  ddee  nnoottrree  ééttuuddee..  

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒    LLeess  ffeemmmmeess  aayyaanntt  uuttiilliissééeess  llaa  ccoonnttrraacceeppttiioonn  aavvaaiieenntt  ppoouurr  llaa  pplluuppaarrtt  uunn  

ââggee  ccoommpprriiss  eennttrree  2200--2299  aannss  aavveecc  uunnee  ffrrééqquueennccee  ddee  5522,,6666%%..  

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒    EElllleess  ::  **  ééttaaiieenntt  mméénnaaggèèrreess  eett  ssccoollaarriissééeess    ddaannss  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  ccaass  aavveecc  

rreessppeeccttiivveemmeenntt  6633,,33%%    eett  7711,,33%%,,  

                                          **  mmaarriiééeess  eett  ppaauucciiggeesstteess  ppoouurr  llaa  pplluuppaarrtt  aavveecc  uunnee  ffrrééqquueennccee  

rreessppeeccttiivvee  ddee  8800,,99%%  eett  5544,,33%%,,  

                                          **  aavvaaiieenntt  uunnee  aasssseezz  bboonnnnee  ccoonnnnaaiissssaannccee  ggéénnéérraallee  ssuurr  lleess  mméétthhooddeess  

ccoonnttrraacceeppttiivveess  eett  uunnee  ccoonnnnaaiissssaannccee  ssaattiissffaaiissaannttee  ((5500,,5533%%))  ddeess  mméétthhooddeess  ddee  lluuttttee  

ccoonnttrree  lleess  IISSTT//VVIIHH//SSIIDDAA..      

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒    LL’’eessppaacceemmeenntt  ddeess  nnaaiissssaanncceess  aa  ééttéé  llee  mmoottiiff  ddee  ccoonnssuullttaattiioonn  llee  pplluuss  éévvooqquuéé  

aavveecc    6699,,11%%..  

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒    LLeess  iinnjjeeccttaabblleess  oonntt  ééttéé  lleess  pplluuss  uuttiilliissééeess  aavveecc    uunnee  ffrrééqquueennccee  ddee  6644,,44%%  

ssuuiivviiee  ddeess  ppiilluulleess  1177,,66%%    eett  dduu  NNoorrppllaanntt  1122,,88%%..  

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒    LLeess  eeffffeettss  sseeccoonnddaaiirreess  lleess  pplluuss  oobbsseerrvvééss  ffuurreenntt  lleess  ttrroouubblleess  dduu  ccyyccllee  

mmeennssttrruueell  ((5533,,77  %%)),,  llaa  pprriissee  ddee  ppooiiddss  ((4433,,11%%))  eett  lleess  nnaauussééeess..    

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒    LLee  ttaauuxx  ddee  cchhaannggeemmeenntt  ddee  mméétthhooddee  aa  ééttéé  ddee  33,,22%%  ppaarr  pprriinncciippaalleemmeenntt  lleess    

ttrroouubblleess  dduu  ccyyccllee  mmeennssttrruueell  ((6666,,6688%%))..  

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒    LLaa  mmaajjeeuurr  ppaarrttiiee  ddeess  uuttiilliissaattrriicceess  ééttaaiieenntt  ssaattiissffaaiitteess  ((9911,,55%%))  eett  eessttiimmaaiieenntt  

qquuee  llee  ccooûûtt  ddee  llaa  ccoonnttrraacceeppttiioonn  ééttaaiitt  aabboorrddaabbllee  aauu  CCSSRRééff  CCIIVV..  

  

MMoottss  ccllééss  ::  PPFF,,  CCoonnttrraacceeppttiioonn,,  CCoonnttrraacceeppttiiffss..  

  

  



Connaissance et utilisation de la contraception au CSRéf CIV 

Thèse de Médecine                                                              Jean Marie TRAORE 86 

FFiicchhee  dd’’EEnnqquuêêttee  
IInnddeennttiiffiiccaattiioonn  

NNoomm  ::  ________________________________________________________    PPrréénnoomm  ::  ______________________________________________  

AAggee  ::  __________________________________________________________    SSeexxee  ::  ____________________________________________________  

AAddrreessssee  ::  ____________________________________________________  RReelliiggiioonn  ::  ______________________________________________  

EEtthhnniiee  ::  ______________________________________________________    PPrrooffeessssiioonn  ::  ____________________________________________  

CCaarraaccttéérriissttiiqquuee  ssoocciioo  ééccoonnoommiiqquuee  

NNiivveeaauu    

NNoonn  AAllpphhaabbééttiisséé____________________________________________________________________________________________________________________  

PPrriimmaaiirree________________________________________________________________________________________________________________________________  

SSeeccoonnddaaiirree____________________________________________________________________________________________________________________________  

SSuuppéérriieeuurr______________________________________________________________________________________________________________________________  

EEccoollee  ccoorraanniiqquuee____________________________________________________________________________________________________________________  

LLaanngguuee  NNaattiioonnaallee__________________________________________________________________________________________________________________  

AAuuttrree______________________________________________________________________________________________________________________________________  

EEttaatt  mmaattrriimmoonniiaall  

MMaarriiééee  

MMoonnooggaammiiee              PPoollyyggaammiiee                                                  

CCéélliibbaattaaiirree  

DDiivvoorrccee  

AAvveecc  eennffaanntt            SSaannss  eennffaanntt  

VVeeuuvvee  

UUnniioonn  lliibbrree  

AATTCCDD  GGyynnééccoollooggiiqquuee  

PPaarriittéé  

GGeessttiittéé  

IIIIGG                                                                                                                                      

CCoonnnnaaiissssaannccee  dduu  PPFF  

QQuu’’eesstt  ccee  qquuee  llee  PPFF  

EEssppaacceemmeenntt  ddeess  nnaaiissssaanncceess  

LLiimmiittaattiioonn  ddeess  nnaaiissssaanncceess  

LLuuttttee  ccoonnttrree  lleess  IISSTT//SSIIDDAA    

AAuuttrreess  
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PPaarr  qquueellllee  ssoouurrccee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  aavveezz--vvoouuss  eenntteenndduu  ppaarrlleerr  dduu  PPFF  

AAggeenntt  ddee  ssaannttéé  

RRaaddiioo//TTéélléé  

PPaarreennttss  

AAmmiiee  

VVooiissiinneess//VVooiissiinnss  

AAuuttrreess  

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  ccaattééggoorriieess  ddee  ppeerrssoonnnneess  vviisseess  ppaarr  llee  PP  FF  

HHoommmmee  FF  

FFeemmmmee  

CCéélliibbaattaaiirree  

MMaarriiééee  

AA  ppaarrttiirr  ddee  qquueell  ââggee  uunnee  ppeerrssoonnnnee  ppeeuutt  ffaaiirree  llee  PPFF  

HHoommmmee  ddee  ––  1144  aannss        1144--5500          ++5500  

FFeemmmmee  ddee  ––  1144  aannss        1144--5500        ++5500  

AAuuccuunnee  iiddééee          AAuuttrreess  

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  mméétthhooddeess  ddee  PPFF  qquuee  vvoouuss  ccoonnnnaaiisssseezz  

NNaattuurreellllee  

AAllllaaiitteemmeenntt  mmaatteerrnneell  eexxcclluussiiff  pprroolloonnggee  

AAbbssttiinneennccee  ccoommppllèèttee  

AAbbssttiinneennccee  PPéérriiooddiiqquuee  

LLee  ccooïïtt  iinntteerrrroommppuu  

AAuuttrree  

MMooddeerrnnee  

PPiilluullee  

IInnjjeeccttaabbllee  

CCoonnddoommss  

DDIIUU  

SSppeerrmmiicciiddee  

IImmppllaanntt  ((NNoorrppllaanntt))                                DDiiaapphhrraaggmmeess  

AAuuttrreess  TTrraaddiittiioonnnneelllleess  

TTaaffoo        MMiieell        TTooiillee  dd’’aarraaiiggnnééeess  

SSoolluuttiioonn  àà  bbooiirree  

MMéétthhooddeess  ppeerrmmaanneenntteess  

http://www.rapport-gratuit.com/
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LLiiggaattuurree  ddeess  ttrroommppeess  

EExxiissttee--tt--iill  ddeess  mméétthhooddeess  ddee  ccoonnttrraacceeppttiioonn  qquuii  jjoouueenntt  uunn  rrôôllee  ddaannss  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  lleess  IISSTT//SSIIDDAA  

OOuuii        NNoonn  

SSii  oouuii  lleessqquueelllleess  eett  ccoommmmeenntt  

LLaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  PPFF  

11  UUttiilliisseezz--vvoouuss  uunnee  mméétthhooddee  ddee  PPFF  

OOuuii      NNoonn    

SSii  oouuii  ddeeppuuiiss  ccoommbbiieenn  ddee  tteemmppss  ??  

22--  QQuuii  vvoouuss  àà  ccoonnsseeiillllee  ddee  pprraattiiqquuee  llee  PPFF  ??  

AApprreess  uunnee  rrééfflleexxiioonn  ppeerrssoonnnneellllee    

AAmmiiee  

MMaarriiee  

PPaarreenntt//vvooiissiinn//vvooiissiinnee  

AAggeenntt  ddee  ssaannttéé    

AAuuttrree  

33  PPoouurrqquuooii  pprraattiiqquueezz--vvoouuss  llee  PPFF        
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FFiicchhee  dd’’eennqquuêêttee  

DDeess  pprreessttaattaaiirreess  

NNoomm  ::  ________________________________________________    PPrréénnoomm  ::  ____________________________________________________  

AAggee  ::  ________________________________________________    SSeexxee  ::  __________________________________________________________  

AAggeenntt  ddee  ssaannttéé  ::  ______________________________________________________________________________________________________________  

GGrraaddee  ::  ________________________________________________  PPoossttee  ooccccuuppee  aaccttuueelllleemmeenntt  ::  ______________________  

CCoonnnnaaiissssaannccee  ddee  PPFF  QQuu’’eesstt  ccee  qquuee  llee  PPFF    

EEssppaacceemmeenntt  ddeess  nnaaiissssaanncceess    

LLiimmiittaattiioonn  ddeess  nnaaiissssaanncceess  

LLuuttttee  ccoonnttrree  llaa  ssttéérriilliittéé  

LLuuttttee  ccoonnttrree  lleess  IISSTT//SSIIDDAA  

AAuuttrree  

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  mméétthhooddeess  ddee  PPFF  qquuee  vvoouuss  ccoonnnnaaiisssseezz  ??  

TTeemmppoorraaiirreess  

MMéétthhooddeess  nnaattuurreelllleess  

AAllllaaiitteemmeenntt  mmaatteerrnneell  eexxcclluussiiff  pprroolloonnggee  

AAbbssttiinneennccee  ccoommppllèèttee    

AAbbssttiinneennccee  ppéérriiooddiiqquuee  

CCooïïtt  iinntteerrrroommppuu  

AAuuttrree  

MMéétthhooddeess  ttrraaddiittiioonnnneelllleess  

TTaaffoo          MMiieell      SSoolluuttiioonn  àà  bbooiirree  

TTooiillee  dd’’aarraaiiggnnééeess      AAuuttrree  

MMéétthhooddeess  mmooddeerrnneess    

PPiilluullee          IInnjjeeccttaabbllee    CCoonnddoommss  

SSppeerrmmiicciiddeess        NNoorrppllaanntt    DDiiaapphhrraaggmmeenntt  

AAuuttrree  

MMéétthhooddeess  ppeerrmmaanneenntteess  

LLiiggaattuurree  ddeess  ttrroommppeess    AAuuttrree  

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  mméétthhooddeess  ddee  PPFF  ddoonntt  vvoouuss  ccoonnnnaaiisssseezz  lleess  mmééccaanniissmmeess  dd’’aaccttiioonn  

AA  MMéétthhooddee                                                                                                                          MMééccaanniissmmee  dd’’aaccttiioonn    

BB  MMéétthhooddee                                                                                                                          MMééccaanniissmmee  dd’’aaccttiioonn    

CC  MMéétthhooddee                                                                                                                          MMééccaanniissmmee  dd’’aaccttiioonn  
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DD  MMéétthhooddee                                                                                                                          MMééccaanniissmmee  dd’’aaccttiioonn              

44--  QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  mméétthhooddeess  ddee  PPFF  ddoonntt  vvoouuss  ccoonnnnaaiisssseezz  lleess  ccoonnttrree  iinnddiiccaattiioonnss  ??  

AA  MMéétthhooddee  

BB  MMéétthhooddee        CCII  

CC  MMéétthhooddee        CCII  

DD  MMéétthhooddee        CCII  

EE  MMéétthhooddee        CCII  

55  CCoonnnnaaiisssseezz--vvoouuss  ddeess  mméétthhooddeess  ddee  PPFF  qquuii  jjoouueenntt  uunn  rrôôllee  ddaannss  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  lleess  

IISSTT//SSIIDDAA  

OOuuii            NNoonn  

AA  MMéétthhooddee        EESS  

BB  MMéétthhooddee        EESS        

CC  MMéétthhooddee        EESS  

DD  MMéétthhooddee        EESS  

EE  MMéétthhooddee        EESS  

66  CCoonnnnaaiisssseezz--vvoouuss  ddeess  mméétthhooddeess  ddee  PPFF  qquuii  jjoouueenntt  uunn  rrôôllee  ddaannss  llaa  lluuttttee  

CCoonnttrree  lleess  IISSTT//SSIIDDAA  

OOuuii        NNoonn  

SSii  oouuii  lleess  qquueelllleess  eett  ccoommmmeenntt  

LLaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  PPFF  

11))  ddeeppuuiiss  ccoommbbiieenn  ddee  tteemmppss  ffaaiittee  vvoouuss  lleess  aaccttiivviittééss  ddee  PPFF  ??  

MMooiinnss  dd’’11aann      EEnnttrree  11--55  aannss      PPlluuss  ddee  55aannss  

22))  QQuuee  ffaaiittee  vvoouuss  qquuaanndd  uunnee  ffeemmmmee  ssee  pprréésseennttee  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  

  PPoouurr  PPFF  ??  

33))  AAvveezz--vvoouuss  rreeççuu  uunnee  ffoorrmmaattiioonn  iinniittiiaallee  ppoouurr  ccee  ddee  PPFF  ??  

OOuuii            NNoonn  

11))  aavveezz--vvoouuss  rreeççuu  ddeess  ffoorrmmaattiioonnss  ddee  rreeccyyccllaaggee  ??  

OOuuii            NNoonn  

55))  EExxiissttee--tt--iill  uunn  ccaalleennddrriieerr  ddee  rreeccyyccllaaggee  ppoouurr  lleess  ppeerrssoonnnneellss  eenn  mmaattiièèrree  

  DDee  PPFF  ??  

OOuuii            NNoonn  

66))  EEtteess  vvoouuss  ssuuppeerrvviissee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  PPFF  ??  

OOuuii            NNoonn  

SSii  oouuii  ppaarr  qquuii  ??  
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77))  QQuuee  rreecchheerrcchheezz  vvoouuss  cchheezz  uunnee  ffeemmmmee  aayyaanntt  ooppttee  ppoouurr    

PPiilluullee          IInnjjeeccttaabbllee      DDIIUU  

SSppeerrmmiicciiddeess        NNoorrppllaanntt      AAuuttrree  

88))  QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  ddiiffffiiccuullttééss  qquuee  vvoouuss  rreennccoonnttrreezz  ddaannss  llaa  pprraattiiqquuee  ddeess  

  AAccttiivviittééss  ddee  PPFF  

99  QQuuee  ssoouuhhaaiitteezz--vvoouuss  ppoouurr  aassssuurreerr  llaa  qquuaalliittéé  ddee  pprreessttaattiioonn  dduu  cceennttrree    

EEnn  mmaattiièèrree  ddee  PPFF  
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SERMENT D'HIPPOCRATE 

 

En présence des Maîtres de cette faculté, de mes chers condisciples, devant 

l'effigie d'Hippocrate, je  promets et je jure, au nom de l'Etre Suprême, d'être 

fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la Médecine. 

 

Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent et n'exigerai jamais un salaire au 

dessus de mon travail, je ne participerai à aucun partage clandestin d'honoraire. 

 

Admis à l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe, ma 

langue taira les secrets qui me seront confiés et mon état ne servira pas à corrompre 

les mœurs, ni à favoriser le crime. 

 

Je ne permettrai pas que des considérations de religion, de nation, de race, de 

parti ou de classe sociale viennent s'interposer entre mon devoir et mon patient. 

 

Je garderai le respect absolu de la vie humaine dès sa conception. 

 

Même sous la menace, je n'admettrai pas de faire usage de mes connaissances 

médicales contre les lois de l'humanité. 

 

Respectueux et reconnaissant envers mes maîtres, je rendrai à leurs enfants 

l'instruction que j'ai reçu de leur père. 

 

Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. 

 

Que je sois couvert d'opprobre et méprisé de mes confrères si j'y manque 

 

JE LE JURE ! ! ! 


