منع الحمل – خياراتك
ت تمارسين الجنس وال ترغبين في ال َحمل ،يجب عليك استخدام مانع للحمل ويُطلق على منع الحمل أيضا التحكم في الوالدة
إذا كن ِ
أو تنظيم األسرة/تحديد النسل.
تقوم المبايض لديك شهريًا بإنتاج بويضة .ويحتوي السائل المنوي الذي يطلقه
الرجل عند القذف على ماليين الحيوانات المنوية .ويقوم واحد فقط من ھذه
الحيوانات المنوية بتخصيب إحدى بويضاتك لكي يبدأ الحمل .إن استخدام مانع
الحمل يقلل من احتمال حدوث الحمل لديك عند ممارستك للجنس.

استخدامك لمانع الحمل
تحتوي ورقة المعلومات ھذه على نبذة عن طرق منع الحمل المتوفرة في أستراليا.
ولكي تجدي أفضل ما يناسبك ،تحدثي إلى طبيب أو ممرضة.
مانع الحمل طويل األمد القابل لاللغاء ( )LARCمتوفر ويمنحك حماية آمنة
وفعالة لعدة سنوات ،إستنادا إلى نوع المانع المستخدم.
للمزيد من المعلومات حول كل طريقة لمنع الحمل ،راجعي أوراق معلوماتنا
األخرى على مواقع  Family Planning Victoriaااللكترونية التابعة
لمستشفى .Women’s

الغرسة المانعة للحمل
إن زرع مانع الحمل هو أحد أساليب  LARCلمنع الحمل .وھي قضيب بالستيكي
صغير ُيُغرس تحت جلد الجزء األعلى من ذراعك .وتقوم ببطء بإفراز جرعة
منخفضة من ھرمون البروجستيرون ،والذي يمنع المبايض من انتاج البويضة
شھريا .وسوف تالحظين تغيرا ً في دورتك الشھرية أو قد تتوقف .وتعمل الغرسة
لمدة ثالث سنوات وھي طريقة ممتازة لمنع الحمل .ويمكن إزالتھا بسھولة ولن
تمنعك من الحمل في المستقبل.

مانعة الحمل الرحمية ()IUD
مانعة الحمل الرحمية عبارة عن جھاز مانع للحمل صغير يوضع داخل الرحم .إن
مانعة الحمل الرحمية هي أيضًا إحدى أساليب  LARCلمنع الحمل .ھناك نوعان
من:IUD
» » IUDالنحاسية ( – )Cu-IUDتعمل لمدة  5إلى  10سنوات
» » IUDالمفرزة للھرمون – تعمل لمدة  5سنوات.
تقوم  IUDبمنع الحيوانات المنوية من الوصول إلى البويضة وتلقيحھا .وتقوم
أيضا بتغيير بطانة الرحم حتى ال تلتصق بھا البويضة المخصبة.

حبوب منع الحمل الفموية
ثمة نوعان رئيسيان من حبوب منع الحمل التي يجب تناولھا بالفم يوميا.

حبوب منع الحمل الفموية المزدوجة ()COC
تفرز  COCنوعين من الھرمونات (ھرمون األوستروجين وھرمون
البروجستيرون) اللذين يمنعان المبايض من إفراز البويضة شھريا وتزيد من
سماكة الغشاء المخاطي في عنق الرحم .وقد تؤدي  COCأيضا إلى تقليل َحبّ
الشباب والنزف واآلالم المصاحبة للدورة الشھرية.
الحبة المزدوجة جيدة جدا في منع الحمل عندما تستخدم بطريقة صحيحة.

حبوب منع الحمل التي تفرز ھرمون البروجستيرون فقط
(الحبة الصغيرة أو )POP
تقوم ھذه الحبة بافراز ھرمون واحد فقط وتعمل بطريقة تغيير الغشاء المخاطي
في مدخل الرحم حتى ال تدخل الحيوانات المنوية في الرحم وتصل إلى البويضة
المخصبة.
وتختلف  POPعن  COCألنھا ال تمنعك من اإلباضة (انتاج البويضة).
وعندما يتم استخدام  POPبطريقة صحيحة فانھا تكون ذات فعالية جيدة جدا في
منع الحمل.

حبوب منع الحمل الطارئ
(أحيانا ً ُيُطلق عليھا مصطلح «حبة بعد الصباح»).
إذا مارستي الجنس بدون مانع للحمل ،أو كانت لديك مشكلة في اتباع طريقتك
المعتادة (أغفلتي تناول حبوب منع الحمل ،أو تمزق الواقي الذكري/األنثوي)،
يمكنك تناول حبة منع الحمل الطارئ لمنعك من الحمل.
إن أفضل وقت ألخد حبوب منع الحمل في الحاالت الطارئة هو في أقرب وقت
ممكن بعد ممارسة الجنس بدون وقاية ،ويُستحسن أن يتم ذلك خالل  24ساعة
(بعد يوم واحد) .هناك نوعان من حبوب منع الحمل وهما ليفونورجيستريل
ويوليبريستال آسيتايت آسيتايت (يُباع باسم إيالوان) ،ويمكن أخذه حتى مرور
 96إلى  120ساعة بعد ممارسة الجنس بدون وقاية ويعتمد ذلك على نوع المانع.
تتوافر حبوب منع الحمل الطارئ من الصيدليات بدون وصفة طبية.

بإمكان الطبيب أو الممرضة إزالة  IUDبسھولة ،ولن يمنعك ذلك من الحمل في
المستقبل.
قد تؤدي  IUDالنحاسية إلى تكثيف دورتك الشھرية ،في حين تؤدي  IUDالتي
تفرز ھرمون البروجستيرون إلى تخفيف أو ايقاف دورتك الشھرية.
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الحلقة المھبلية

الطرق الطبيعية لمنع الحمل

الحلقة المھبلية عبارة عن حلقة بالستيكية طرية يتم ادخالھا في مھبلك .وتقوم ببطء
بإفراز جرعة منخفضة من ھرمونين ھما األستروجين والبروجستيرون اللذين يتم
امتصاصھما في جسمك .وھي تعمل بنفس الطريقة التي تعمل بھا  COCلمنع
الحمل .ويتم إدخال الحلقية المھبلية لمدة ثالثة أسابيع.
وتقومين بازالتھا لمدة أسبوع واحد مدة الدورة الشھرية .وبعد مضي أسبوع بدون
الحلقة ،تقومين بادخال حلقة جديدة.

تشتمل الطرق الطبيعية لمنع الحمل على طريقة التقويم/الجدول الزمني (التواتر)،
وطريقة مخاط عنق الرحم ،والطريقة الحرارية أو الدمج بين أي من ھذه الطرق.
وتساعد ھذه الطرق على التعرف على أيام خصوبتك.
وباالمكان منع الحمل بتفادي ممارسة الجنس في ھذه األيام.
وتحتاج ھذه الطرق إلى التمرن قبل أن تستطيعين تطبيقھا بطريقة صحيحة ،وتكون
ذات مفعول أفضل إذا كانت دورتك الشھرية منتظمة.

الحقنة المانعة للحمل

السحب

ي ِ ( )DMPAعلى ھرمون
تحتوي حقنة ميدروكسي البروجستيرون الخل ّ
البروجستيرون طويل األمد ويتم حقنھا كل  12أسبوع.

تطبق ھذه الطريقة عندما يقوم الرجل بسحب عضوه الذكري من المھبل قبل القذف
وخروج الحيوانات المنوية .وال تنفع ھذه الطريقة إذا نسي الرجل سحب عضوه
الذكري أو لم يكن سريعا ً بما فيه الكفاية للقيام بالسحب .وقد تكون ھناك أيضا
بعض الحيوانات المنوية قبل القذف (أي أنھا تخرج من عضوه الذكري مع سائل
قبل القذف) .وإذا قذف الرجل في مدخل المھبل فقد تتمكن بعض الحيوانات المنوية
من الدخول وقد يحدث بذلك الحمل.

الواقي الذكري
الواقي الذكري عبارة عن غطاء/غالف مطاطي رقيق أو ُمصنع وفق توليفة
خاصة يتم ارتداؤه على العضو الذكري المنتصب .وھو يقوم بجمع الحيوانات
المنوية ويعيق دخولھا في الفرج والرحم.
ويمكنك شراؤه من الصيدليات أو من السوبرماركت .ويقلل الواقي الذكري
من احتمال حدوث ك ٍل من الحمل واألمراض المنقولة جنسيا ( .)STIsوتكون
الواقيات الذكرية فعالةً إذا ت ّم استخدامھا بطريقة صحيحة.
واذا لم يتم استخدامھا بطريقة صحيحة ،وھذا شائعا ،يزيد احتمال حدوث الحمل أو
االصابة بمرض منقول جنسيا .STI

الواقي األنثوي
يتوفر أيضا واقي أنثوي خا ٍل من اللثأ ( .)latex-freeيتم إدخاله بسھولة في
المھبل ويكون فضفاضا ويعمل على منع دخول الحيوانات المنوية إلى الرحم .وبه
حلقة طرية قابلة للنزع تساعد على ادخاله وتثبيته .وثمة حلقة مرنة كبيرة أخرى
تظل خارج المھبل وتغطي الفرج (الجزء خارج المھبل) .واذا ت ّم استخدام الواقي
األنثوي بطريقة صحيحة ،فإنه يقلل من احتمال حدوث ك ٍل من الحمل واألمراض
المنقولة جنسيا .STI
ھذا الواقي ثمنه أغلى وغير متوفر بكثرة مثل الواقي الذكري.

الغطاء الحاجز
الغطاء الحاجز عبارة عن غطاء طري من السيليكون يتم ادخاله في المھبل لتغطية
المدخل المؤدي إلى الرحم (عنق الرحم).
وھو يمنع الحيوانات المنوية من الدخول إلى الرحم.
ويمكن استخدام الغطاء الحاجز عدة مرات.
ويجب عليك ادخاله قبل ممارسة الجنس (ممكن قبل ست ساعات قبل الممارسة)
وازالته بعد ست ساعات.
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اإلعقام/اإلخصاء
باالمكان إجراء عملية بسيطة للرجال إلخصائھم أو للنساء إلعقامھن .ھذه العمليات
دائمة .ويمكنك إجراء ھذه العملية فقط في حالة عدم رغبتك في الحمل مجدداً.
بالنسبة للنساء ،فإن العملية تنطوي على ربط قناتي فالوب لمنع البويضة من
اإلنتقال من مبايضك إلى الرحم.

ما ھي فعالية كل نوع من أنواع منع الحمل؟
76%+
 18حالة حمل أو أكثر بين
كل  100إمرأة في سنة
واحدة

99%+
عالية الفعالية.
أق ّل من  1حالة حمل بين كل
 100إمرأة في سنة واحدة

91%+
9-6
حاالت حمل بين كل 100
إمرأة في سنة واحدة

الغرسة المانعة للحمل

الحقنة المانعة للحمل

الواقي الذكري

مانعة الحمل الرحمية
النحاسية IUD

الحلقة المھبلية

الغطاء الحاجز

اإلعقام/االخصاء

الحبوب المزدوجة أو
COC

الطرق الطبيعية

الحبوب المحتوية على
ھرمون البروجستيرون
فقط أو POP

السحب
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ھل تعلمين.؟
» »أنه من حقك تناول موانع الحمل والتحكم في خصوبتك.
» »أنه يمكنك اختيار استخدام مانع الحمل المؤقت والقابل لاللغاء.
» »أنه ثمة طرق لمنع الحمل ال يتوجب فيھا إشراك شريكك.
» »أن بعض أنواع منع الحمل متوفرة بأسعار رخيصة نسبيا لدى		
بعض الجھات.
» »أن معظم النساء الالتي يستخدمن موانع الحمل قلما تحدث لديھن
آثار جانبية.
» »أن ثمة أنواع من موانع الحمل ال يتعين عليك تذ ُّكر استعمالھا		
يوميا .ويمكن أن تستمرصالحيتھا من ثالث إلى عشر سنوات		 .
ويُطلق عليھا  LARCsأو مانع الحمل طويل األمد القابل لاللغاء.

أين تحصلين على المزيد من المعلومات
» »الطبيب العمومي ( )GPفي منطقتك
» »الصيدالني في منطقتك
» »عبر خدمة  Nurse on Callعلى الرقم – 1300 60 60 24
» Sexual Health Victoria
:فتاھ  or 03 9257 0100نية( 952 013 1800المة مجاكم(
Web: www.shv.org.au
» )طقف ايء )فكتورالنساب بيركز الترحم
مستشفى النساء الملكي
1800 442 007 o
	هاتف r (03) 8345 3037 :
(للمتصالت من األرياف)
البريد اإللكترونيwwcadmin@thewomens.org.au :
» »Women’s Medicines Information Service
Royal Women’s Hospital
ھاتف(03) 8345 3190 :
بريد إلكترونيdrug.information@thewomens.org.au :

الواقي الذكري/األنثوي فكرة جيدة في كل األوقات

معلومات ذات صلة

بغض النظر عن نوع مانع الحمل الذي تختارينه ،فإن استخدام الواقي
الذكري/األنثوي ھي الطريقة الوحيدة لحماية نفسك من األمراض
المنقولة جنسيا (.)STIs

» »مانع الحمل طويل األمد القابل لاللغاء ()LARC

أحد األمراض المنقولة جنسيا الشائعة في أستراليا ھو  chlamydiaوھو
مرض قد يؤدي إلى فقدان الخصوبة في ،حالة عدم عالجه إن استخدام
الواقي الذكري/األنثوي في كل مرة تمارسين فيھا الجنس ھو أفضل حماية
لك من  HIV/AIDSو  STIsاألخرى .بعض موانع الحمل األخرى ال
تقيك من األمراض المنقولة جنسيا.

» »حبوب منع الحمل
» »منع الحمل الطارئ

ﺗﻧﺻل ال تقبل مستشفى النساء الملﻛﻲ  Royal Women’s Hospitalوتنظيم الأسرة فيكتوريا  Sexual Health Victoriaأي مسؤولية تجاه أي شخص عن المعلوم تاأو المشورة (أو استخدام هذه المعلومات أو المشورة) التي ترد في هذه الورقة أو تدمج
فيها باإلشارة .نحن نقدم هذه المعلومات على أس ساأن جميع الأشخاص الذين يدخلون إليها يتحملون مسؤولية تقييم مدى ملاءمته ودقته .يتم تشجيع النساء لمانﻗﺷﺔ اﺣتياجاتهن الصحية مع ممارس صحي .إذا كانت لديك مخاوف بشأن صحتك  ،فيجب عليك طلب
المشورة من مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أو إذا كنت بحاجة إلى رعاية عاجلة  ،فيجب عليك الذهاب إلى أقرب قسم للطوارئ في المستشفىThe Royal Women’s Hospital and Sexual Health Victoria, May 2015-2018© .
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