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نستعرض يف هذه النرشة أحد عرش نوًعا من وسائل منع الحمل. ونعرض 

طبيعة وسائل منع الحمل، وآلية عملها، ومدى فعاليتها يف منع الحمل عندما 

تستخدمينها:

عىل نحو مثايل )حسب إرشادات الطبيب، ويف جميع 	 

األوقات( - االستخدام املثايل، أو

عىل نحو منطي )ليس دامئًا االستخدام الصحيح( - 	 

االستخدام النمطي.

كام نوضح لِك أيًضا مزايا ومساوئ كل نوع من وسائل منع الحمل املدرجة. 

ث مع طبيبِك أو عيادة تنظيم األرسة بشأن أنسب وسيلة  ينبغي عليِك التحدُّ

منع حمل لِك.

وأخريًا، نستعرض وسائل منع الحمل الطارئة.

ما تحتاجني إىل معرفته عن 
وسائل منع الحمل
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ملساعدتِك يف تحديد أنسب وسيلة منع حمل لِك، قُمنا بتصنيف اإلحدى عرشة 

وسيلة إىل مجموعتني: املجموعة )أ( واملجموعة )ب(. 

املجموعة )أ( تضم وسائل منع الحمل التي ال تعتمد عىل تذكُّرِك لتناولها أو 

الستخدامها مع كل جامع.

املجموعة )ب( تضم وسائل منع الحمل التي تعتمد عىل تذكُّرِك لتناولها أو 

الستخدامها بصفة منتظمة، أو مع كل جامع.



3

وسائل منع الحمل التي ال تعتمد عىل تذكُّرِك 
لتناولها أو الستخدامها بصفة منتظمة، أو مع كل 

جامع.

إذا كنِت تستخدمني واحدة من وسائل منع الحمل األربع املدرجة يف هذا 

القسم، فإنه ال يجب عليِك أن تتذكري تناولها أو استخدامها مع كل جامع. 

فجميع الوسائل األربع املدرجة توفر لِك حامية من حدوث الحمل بنسبة تزيد 

عن %99 عندما تستخدمينها استخداًما مثاليًّا )أي استخداًما صحيًحا(. وإذا 

كنِت تستخدمينها استخداًما منطيًّا، سوف توفر لِك أيًضا مستوى حامية مرتفًعا. 

فيام ييل األنواع األربعة لوسائل منع الحمل املدرجة يف 
هذه املجموعة:

  غرسة منع الحمل. 	

  اللولب الرحمي النحايس )جهاز نحايس يتم تركيبه داخل الرحم( . 	

  اللولب الرحمي الهرموين )جهاز يتم تركيبه داخل الرحم(. 	

 حقنة منع الحمل. 	

املجموعة
 )أ(
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غرسة	    
منع الحمل  

ما هي غرسة منع الحمل؟

غرسة منع الحمل عبارة عن قضيب مرن صغري يوضع تحت الجلد مبنطقة أعىل 

الذراع. قد تشعرين بها تحت الجلد، لكنِك لن تتمكني من رؤيتها. ال ميكن 

ا. غرسها وإزالتها إال من ِقبل طبيب مدرَّب تدريبًا خاصًّ

كيف تعمل هذه الوسيلة؟

تطلق ببطء هرمون الربوجستوجني، وهو صورة ُمصنَّعة من هرمون 

الربوجيستريون. تعمل هذه الوسيلة من خالل: 

وقف عملية التبويض )أي منع املِبيضني لديِك من إطالق   •

البويضة(

زيادة سمك مخاط عنق الرحم بحيث يصبح من الصعب عىل   •

الحيوانات املنوية دخول الرحم 

بة من االنغراس  ترقيق بطانة الرحم، مام مينع البويضة املخصَّ  •

)االلتصاق( ببطانة الرحم
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ما مدى فعالية هذه الوسيلة؟

االستخدام املثايل )إذا استُخِدمت بشكٍل صحيح(: فعالة بنسبة تزيد عن 99%

املزايا

يستمر مفعول غرسة منع الحمل ملدة تصل إىل  	

ثالث سنوات.

قد تخفف من آالم الدورة الشهرية. 	

ال حاجة إىل مقاطعة الجامع ملنع الحمل. 	

املساوئ

ال تحميِك من اإلصابة باألمراض املنقولة جنسيًّا. 	

قد تنخفض فعالية هذه الوسيلة عند تناول أدوية  	

معينة.
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	IUCD اللولب الرحمي النحايس   
)جهاز نحايس يتم تركيبه   

داخل الرحم(  

ما هو اللولب الرحمي النحايس؟

 ،T اللولب الرحمي النحايس عبارة عن إطار بالستييك صغري عىل شكل حرف

محاط بسلك )لولب( نحايس. يتم إدخال اللولب يف رحم املرأة. ال ميكن غرسه 

ا. وإزالته إال من ِقبل طبيب مدرَّب تدريبًا خاصًّ

كيف تعمل هذه الوسيلة؟

تعمل هذه الوسيلة من خالل: 

منع الحيوانات املنوية من الوصول إىل البويضة وااللتصاق بها.  •

بة داخل الرحم منع انغراس البويضة املُخصَّ  •
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ما مدى فعالية هذه الوسيلة؟

االستخدام املثايل )إذا استُخِدمت بشكٍل صحيح(: فعالة بنسبة تزيد عن 99%

املزايا

ميكن أن يظل يف مكانه ملدة ترتاوح ما بني 5-10  	  

سنوات.

إذا تم تركيبه بعد سن األربعني، ميكن أن يظل  	  

مثبتًا يف مكانه حتى انقطاع الطمث.

يبدأ مفعوله يف منع الحمل مبجرد تركيبه. 	  

ال حاجة إىل مقاطعة الجامع ملنع الحمل. 	  

املساوئ

رمبا تعانني من دورات شهرية أكرث غزارة، أو أطول  	  

مدة.

ال يحميِك من اإلصابة باألمراض املنقولة جنسيًّا. 	   
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 	 IUS اللولب الرحمي الهرموين   
)جهاز يتم تركيبه    

داخل الرحم(  

ما هو اللولب الرحمي الهرموين؟

 .T اللولب الرحمي الهرموين عبارة عن جهاز بالستييك صغري عىل شكل حرف

يتم إدخال اللولب يف رحم املرأة. ال ميكن غرسه وإزالته إال من ِقبل طبيب 

ا. مدرَّب تدريبًا خاصًّ

كيف تعمل هذه الوسيلة؟

يحتوي اللولب الرحمي الهرموين عىل الربوجستوجني، وهو صورة ُمصنَّعة من 

هرمون الربوجيستريون. 

تعمل هذه الوسيلة من خالل: 

منع الحيوانات املنوية من الوصول إىل البويضة.  •

بة من االنغراس  ترقيق بطانة الرحم، مام مينع البويضة املخصَّ  •

)االلتصاق( ببطانة الرحم
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ما مدى فعالية هذه الوسيلة؟

االستخدام املثايل )إذا استُخِدمت بشكٍل صحيح(: فعالة بنسبة تزيد عن 99%

املزايا

يوفر حامية من حدوث الحمل لفرتة ترتاوح ما  	  

بني 6-3 سنوات حسب الجهاز املستخدم. لكن ميكنِك إزالته 

قبل ذلك. 

إذا تم تركيبه بعد سن األربعني، ميكن أن يظل  	

مثبتًا يف مكانه حتى انقطاع الطمث.

غالبًا ما تصبح الدورات الشهرية أقل غزارة، وأقرص  	  

مدة، وأقل آالًما.

ال حاجة إىل مقاطعة الجامع ملنع الحمل. 	  

املساوئ

رمبا تعانني من نزيف ُمتقطِّع، أو تنقيط، يف الستة  	

شهور األوىل.

ال يحميِك من اإلصابة باألمراض املنقولة جنسيًّا. 	   



10

حقنة 	   
منع الحمل  

ما هي حقنة منع الحمل؟

حقنة تحتوي عىل صورة ُمصنَّعة من هرمون الربوجيستريون، يتم حقنِك بها إما 

يف عضلة الذراع أو األرداف.

كيف تعمل هذه الوسيلة؟

يتم امتصاص هرمون الربوجستوجني ببطء من العضلة إىل الدم عىل مدى 12 

أسبوًعا. تعمل هذه الوسيلة من خالل: 

وقف عملية التبويض )أي منع املِبيضني لديِك من إطالق   •

البويضة(

زيادة سمك مخاط عنق الرحم بحيث يصبح من الصعب عىل   •

الحيوانات املنوية دخول الرحم 

بة من االنغراس  ترقيق بطانة الرحم، مام مينع البويضة املخصَّ  •

)االلتصاق( ببطانة الرحم
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ما مدى فعالية هذه الوسيلة؟

االستخدام املثايل )إذا استُخِدمت بشكٍل صحيح(: فعالة بنسبة تزيد عن 99%

االستخدام النمطي )ليس دامئًا استخداًما صحيًحا(: فعالة بنسبة تزيد عن %	9

املزايا

يستمر مفعولها ملدة تصل إىل 12 أسبوًعا- ال  	

تحتاجني إىل التفكري يف منع الحمل خالل هذه الفرتة.

ح أن تنيس أخذ  	 وسيلة فعالة إذا كان من املرجَّ

حبة منع الحمل كل يوم.

وسيلة مناسبة للنساء املدخنات فوق سن الخامسة  	

والثالثني.

ال حاجة إىل مقاطعة الجامع ملنع الحمل. 	

املساوئ

ال ميكن إزالتها من الجسم، لذا رمبا تستمر اآلثار  	

الجانبية أثناء فعالية الحقنة، وأحيانًا بعد انتهاء مفعولها.

رمبا يستغرق استعادة الدورة الشهرية والخصوبة  	

الطبيعية فرتة ترتاوح ما بني 6 شهور12- شهرًا.

ال تحميِك من اإلصابة باألمراض املنقولة جنسيًّا. 	



12

وسائل منع الحمل التي تعتمد عىل تذكُّرِك لتناولها أو 
الستخدامها بصفة منتظمة، أو مع كل جامع

إذا قررِت استخدام واحدة من وسائل منع الحمل السبع املدرجة يف هذه 

املجموعة، فيجب عليِك أن تتذكري استخدامها أو تناولها بصفة منتظمة، أو مع 

كل جامع. مام يعني أن خطر حدوث الحمل يزداد مع هذه األنواع من وسائل 

منع الحمل، مقارنًة بالوسائل املدرجة يف املجموعة )أ(، إذا مل تستخدميها 

استخداًما مثاليًّا )صحيًحا(. 

فيام ييل األنواع السبعة لوسائل منع الحمل املدرجة يف هذه 
املجموعة:

 لصقة منع الحمل. 	

 الحلقة املهبلية. 	

 الحبة املركبة. 	

 الحبة الربوجستوجينية )الحبة الصغرية(. 	

 الواقي الخارجي )الذكري(. 	

 الواقي الداخيل )األنثوي(. 	

  الحاجز املهبيل املُغلَّف مببيد الحيوانات املنوية )يُعرف هذا . 	

الحاجز أيًضا بـ "الغطاء املهبيل"(

املجموعة
 )ب(
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لصقة 	   
منع الحمل  

ما هي لصقة منع الحمل؟

لصقة منع الحمل أشبه برشيط الصق صغري مقاس 4 سم × 5 سم. يستمر 

مفعول كل لصقة ملدة أسبوع واحد؛ قومي بتبديل اللصقة كل أسبوع ملدة 

ثالثة أسابيع )21 يوًما( متتالية دون توقُّف، وبعد ذلك رمبا يخربِك طبيبِك أن 

تنتظري بضعة أيام – بحد أقىص 7 أيام – قبل استخدام لصقة جديدة. تتوقف 

هذه املشورة عىل إرشادات طبيبِك.

كيف تعمل هذه الوسيلة؟

تطلق اللصقة الصورة املُصنَّعة لهرمونني – هام اإلسرتوجني والربوجيستريون – 

يف جسمِك. تعمل هذه الوسيلة من خالل: 

وقف عملية التبويض )أي منع املِبيضني لديِك من إطالق   •

البويضة(

زيادة سمك مخاط عنق الرحم بحيث يصبح من الصعب عىل   •

الحيوانات املنوية دخول الرحم 

بة من االنغراس  ترقيق بطانة الرحم، مام مينع البويضة املخصَّ  •

)االلتصاق( ببطانة الرحم
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ما مدى فعالية هذه الوسيلة؟

االستخدام املثايل )إذا استُخِدمت بشكٍل صحيح(: فعالة بنسبة تزيد عن 99%

االستخدام النمطي )ليس دامئًا استخداًما صحيًحا(: فعالة بنسبة تزيد عن %	9

املزايا

رمبا يكون من األسهل بالنسبة لِك تذكُّر استخدامها  	

مقارنًة بأخذ حبة منع الحمل كل يوم.

ال حاجة إىل مقاطعة الجامع ملنع الحمل. 	

املساوئ

ال يُنَصح باستخدامها إذا كنِت تدخنني، وكان عمرِك  	

يتجاوز 35 عاًما.

قد تنخفض فعالية هذه الوسيلة عند تناول أدوية  	

معينة.

رمبا ال تكون وسيلة مناسبة إذا كنِت ترضعني  	

طفلِك رضاعة طبيعية. راجعي طبيبِك.

ليست وسيلة مناسبة إذا كنِت تعانني من السمنة. 	

 ال تحميِك من اإلصابة باألمراض املنقولة جنسيًّا. 	
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الحلقة	   
املهبلية  

ما هي الحلقة املهبلية؟

الحلقة املهبلية عبارة عن حلقة صغرية مرنة. قومي بإدخال الحلقة املهبلية يف 

املهبل لديِك، وأبقيها فيه ملدة ثالثة أسابيع )21 يوًما( دون توقُّف. وبعد ذلك 

رمبا يخربِك طبيبِك أن تنتظري بضعة أيام – بحد أقىص 7 أيام – قبل استخدام 

حلقة جديدة. تتوقف هذه املشورة عىل إرشادات طبيبِك. 

كيف تعمل هذه الوسيلة؟

تطلق الحلقة املهبلية الصورة املُصنَّعة لهرمونني - هام اإلسرتوجني 

والربوجيستريون - يتم امتصاصهام من مهبلِك ونقلهام إىل الدم. تعمل هذه 

الوسيلة من خالل:

وقف عملية التبويض )أي منع املِبيضني لديِك من إطالق   •

البويضة(

زيادة سمك مخاط عنق الرحم بحيث يصبح من الصعب عىل   •

الحيوانات املنوية دخول الرحم 

بة من االنغراس  ترقيق بطانة الرحم، مام مينع البويضة املخصَّ  •

)االلتصاق( ببطانة الرحم
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ما مدى فعالية هذه الوسيلة؟

االستخدام املثايل )إذا استُخِدمت بشكٍل صحيح(: فعالة بنسبة تزيد عن 99%

االستخدام النمطي )ليس دامئًا استخداًما صحيًحا(: فعالة بنسبة تزيد عن %	9

املزايا

تظل الحلقة يف مكانها، لذا ال تحتاجني إىل التفكري  	

يف منع الحمل كل يوم.

تقومني بإدخالها يف املهبل بنفسِك. 	

ال حاجة إىل مقاطعة الجامع ملنع الحمل. 	

املساوئ

يجب أن تشعري باالرتياح عند إدخالها وإخراجها. 	

قد تنخفض فعالية هذه الوسيلة عند تناول أدوية  	

معينة.

ليست وسيلة مناسبة إذا كنِت تدخنني، وكان  	

عمرِك يتجاوز 35 عاًما.

ليست وسيلة مناسبة إذا كنِت تعانني من السمنة. 	

رمبا ال تكون وسيلة مناسبة إذا كنِت ترضعني  	

طفلِك رضاعة طبيعية. راجعي طبيبِك.

ال تحميِك من اإلصابة باألمراض املنقولة جنسيًّا. 	
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الحبة 	   
املركبة  

ما هي الحبة املركبة؟

الحبة املركبة هي حبة تحتاجني إىل أخذها يف نفس الوقت تقريبًا، كل يوم. 

ميكن أن يحدث حمل إذا مل تأخذيها بانتظام. وميكن أخذ بعض الحبوب بشكل 

متواصل دون توقُّف. راجعي طبيبِك. 

كيف تعمل هذه الوسيلة؟

تطلق الحبة املركبة الصورة املُصنَّعة لهرمونني – هام اإلسرتوجني 

والربوجيستريون – يتم امتصاصهام يف جسمِك. تعمل هذه الوسيلة من خالل:

وقف عملية التبويض )أي منع املِبيضني لديِك من إطالق   •

البويضة(

زيادة سمك مخاط عنق الرحم بحيث يصبح من الصعب عىل   •

الحيوانات املنوية دخول الرحم 

بة من االنغراس  ترقيق بطانة الرحم، مام مينع البويضة املخصَّ  •

)االلتصاق( ببطانة الرحم
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ما مدى فعالية هذه الوسيلة؟

االستخدام املثايل )إذا استُخِدمت بشكٍل صحيح(: فعالة بنسبة تزيد عن 99%

االستخدام النمطي )ليس دامئًا استخداًما صحيًحا(: فعالة بنسبة تزيد عن %	9

املزايا

غالبًا ما تقلل من غزارة النزف وآالم الدورة  	

الشهرية، ورمبا تساعد يف التخفيف من أعراض ما قبل الطمث.

ال حاجة إىل مقاطعة الجامع ملنع الحمل. 	

املساوئ

تنخفض فعالية الحبة عند تفويت موعدها، أو  	

اإلصابة بقيء، أو بإسهال شديد.

ليست وسيلة مناسبة إذا كنِت تدخنني، وكان  	

عمرِك يتجاوز 35 عاًما.

ليست وسيلة مناسبة إذا كنِت تعانني من السمنة. 	

رمبا ال تكون وسيلة مناسبة إذا كنِت ترضعني  	

طفلِك رضاعة طبيعية. راجعي طبيبِك.

قد تنخفض فعالية هذه الوسيلة عند تناول أدوية  	

معينة.

 ال تحميِك من اإلصابة باألمراض املنقولة جنسيًّا. 	
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الحبة الربوجستوجينية 	    
)الحبة الصغرية(  

ما هي الحبة الربوجستوجينية؟

الحبة الصغرية هي حبة تحتوي عىل هرمون الربوجستوجني فقط، وخالية من 

هرمون اإلسرتوجني. تحتاجني إىل أخذ الحبة يف نفس الوقت تقريبًا، كل يوم. 

ميكن أن يحدث حمل إذا مل تأخذيها بانتظام. يجب أن تأخذي الحبوب بشكل 

متواصل، دون التوقُّف ملدة 7 أيام عن أخذها.

كيف تعمل هذه الوسيلة؟

تطلق الحبة الصغرية الصورة املُصنَّعة لهرمون الربوجيستريون يف جسمِك. تعمل 

هذه الوسيلة من خالل:

وقف عملية التبويض )أي منع املِبيضني لديِك من إطالق   •

البويضة( 

زيادة سمك مخاط عنق الرحم بحيث يصبح من الصعب عىل   •

الحيوانات املنوية دخول الرحم

بة من االنغراس  ترقيق بطانة الرحم، مام مينع البويضة املخصَّ  •

)االلتصاق( ببطانة الرحم 
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ما مدى فعالية هذه الوسيلة؟

االستخدام املثايل )إذا استُخِدمت بشكٍل صحيح(: فعالة بنسبة تزيد عن 99%

االستخدام النمطي )ليس دامئًا استخداًما صحيًحا(: فعالة بنسبة تزيد عن %	9

املزايا

ميكن للنساء املدخنات، اللوايت تزيد أعامرهن عن  	

35 عاًما، استخدامها.

ميكن استخدامها يف حالة الرضاعة الطبيعية. 	

ال حاجة إىل مقاطعة الجامع ملنع الحمل. 	

املساوئ

تنخفض فعالية الحبة عند تفويت موعدها، أو  	

اإلصابة بقيء، أو بإسهال شديد.

رمبا تتسبب يف عدم انتظام الدورة الشهرية. 	

قد تنخفض فعالية هذه الوسيلة عند تناول أدوية  	

معينة.

ال تحميِك من اإلصابة باألمراض املنقولة جنسيًّا. 	   
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الواقي 	   
الخارجي )الذكري(  

ما هو الواقي الذكري؟

الواقي الذكري عبارة عن عازل يوضع عىل العضو الذكري املنتصب )الصلب(. 

يساعد الواقي يف منع اإلصابة باألمراض املنقولة جنسيًّا أو انتقالها، مبا يف ذلك 

فريوس نقص املناعة البرشية )اإليدز(، كام يساعد يف منع حدوث الحمل.

كيف تعمل هذه الوسيلة؟

يتم لف الواقي عىل العضو الذكري املنتصب قبل الجامع. مينع الواقي 

الحيوانات املنوية من دخول الرحم لديِك أثناء الجامع.
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ما مدى فعالية هذه الوسيلة؟

االستخدام املثايل )إذا استُخِدم بشكٍل صحيح(: 98%

االستخدام النمطي )ليس دامئًا استخداًما صحيًحا(: %	8

املزايا

تحميِك الواقيات من األمراض املنقولة جنسيًّا، مبا  	  

يف ذلك فريوس نقص املناعة البرشية )اإليدز(.

وسيلة مفيدة إذا كنِت ترغبني يف تجنُّب استخدام  	  

الهرمونات.

تسمح لكال الرشيكني بتحمل مسؤولية منع الحمل  	  

سويًّا.

املساوئ

رمبا تنزلق الواقيات أو تتمزق إذا مل يتم استخدامها  	

بشكل صحيح، أو إذا مل يكن املقاس أو الشكل مناسبًا.

ميكن أن تتمزق الواقيات إذا تم التعامل معها  	  

بعنف، أو استخدامها مع مزلق ذي قاعدة زيتية مثل الفازلني.
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الواقي 	   
الداخيل )األنثوي(  

ما هو الواقي الداخيل األنثوي؟

 الواقي الداخيل عبارة عن كيس رقيق. 

وهو يشبه الواقي الذكري الخارجي.

كيف تعمل هذه الوسيلة؟

ضعي الواقي الداخيل بحذر داخل مهبلِك، وعندئذ سيعمل كحاجز مينع 

الحيوانات املنوية من دخول الرحم لديِك أثناء الجامع.
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ما مدى فعالية هذه الوسيلة؟

االستخدام املثايل )إذا استُخِدمت بشكٍل صحيح(: %	9

االستخدام النمطي )ليس دامئًا استخداًما صحيًحا(: 9%	

املزايا

تحميِك الواقيات من األمراض املنقولة جنسيًّا. 	  

وسيلة مفيدة إذا كنِت ترغبني يف تجنُّب استخدام  	  

الهرمونات.

ميكنِك وضع الواقي األنثوي قبل الجامع مبارشًة. 	

املساوئ

تحتاجني للتدرُّب عىل إدخال الواقي الداخيل حتى  	  

يعمل بشكل سليم.

رمبا تجدين صعوبة يف العثور عىل الواقيات  	  

الداخلية، فهي ليست متوافرة عىل نطاق واسع كالواقيات 

 الذكرية )الخارجية(.
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  الحاجز أو الغطاء املهبيل	

ما هو الحاجز املهبيل؟

الحاجز أو الغطاء املهبيل عبارة عن وسيلة مرنة مصنوعة من السيليكون، يتم 

إدخالها يف املهبل لتغطية عنق الرحم. سوف يقوم الطبيب بفحصِك وتقديم 

املشورة بشأن أنسب مقاس لِك. ميكنِك استخدام مبيد للحيوانات املنوية 

لتغطية الحاجز. سوف يزيد هذا من فعاليته.

كيف تعمل هذه الوسيلة؟

يغطي الحاجز املهبيل عنق رحم املرأة، مام مينع الحيوانات املنوية من الوصول 

إىل البويضة. مبيد الحيوانات املنوية عبارة عن ِجل يعمل عىل قتل الحيوانات 

املنوية، وقد ثبتت فعاليته القصوى يف حاميتِك من حدوث الحمل عند 

استخدامه مع وسيلة منع حمل أخرى كالحاجز املهبيل. 
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ما مدى فعالية هذه الوسيلة؟

االستخدام املثايل )إذا استُخِدمت بشكٍل صحيح(: فعالة بنسبة ترتاوح ما بني %	9 إىل 

9	%

 االستخدام النمطي )ليس دامئًا استخداًما صحيًحا(: 

فعالة بنسبة ترتاوح ما بني %		 إىل 88%

املزايا

ميكنِك وضع الحاجز املهبيل يف مكانه يف أي وقت قبل  	  

الجامع.

ميكنِك إعادة استخدام الحاجز املهبيل بعد  	  

غسله جيًدا باملاء.

وسيلة مفيدة إذا كنِت ترغبني يف تجنُّب استخدام  	

الهرمونات.

املساوئ

تحتاجني لعمل فحص عىل األقل مرة  	  

واحدة سنويًّا للتأكد من أن مقاس الحاجز ال يزال مناسبًا.

رمبا تحتاجني حاجزًا ذا مقاس مختلف إذا  	  

اكتسبِت أو فقدِت وزنًا أكرث من 3 كيلوجرامات )7 أرطال(.

يجب أن ترتيك الحاجز يف مكانه عىل األقل  	  

ملدة ست ساعات بعد الجامع، عىل أال ترتكيه أكرث من 24 ساعة. 

ال يحميِك من اإلصابة باألمراض املنقولة  	  

جنسيًّا.

إذا مارسِت الجنس مجددًا، فإنك تحتاجني  	  

إىل استخدام املزيد من مبيد الحيوانات املنوية.
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وسائل منع الحمل الطارئة

وسيلة منع الحمل الطارئة هي وسيلة احتياطية ملنع الحمل. ميكنِك استخدام 

وسيلة منع الحمل الطارئة لتجنُّب حدوث حمل غري مخطط له، بعد مامرسة 

الجنس دون استخدام وسيلة منع حمل، أو إذا فشلت وسيلة منع الحمل التي 

تستخدمينها )عىل سبيل املثال، إذا انزلق الواقي أثناء الجامع، أو إذا فاتِك 

موعد أخذ الحبة(.

ميكنِك استخدام وسيلة منع الحمل الطارئة بعد مامرسة الجنس غري املحمي 

بحد أقىص 5 أيام.

ميكنِك االختيار بني نوعني مختلفني من وسائل منع الحمل الطارئة:

حبة منع الحمل الطارئة  .1

اللولب الرحمي النحايس )يُطلَق عليه أيًضا "اللولب الرحمي   .2

النحايس املستخَدم بعد الجامع(

 

فلنتناول كل وسيلة عىل حدة. 
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حبة منع الحمل الطارئة  .	

هناك نوعان مختلفان من حبوب منع الحمل الطارئة. حبة الثالثة أيام وحبة 

الخمسة أيام.

حبة الثالثة أيام

يُطلَق عىل حبة الثالثة أيام "حبة ليفونورجسرتيل".   •

تُستخَدم الحبة خالل 3 أيام )72 ساعة( بحد أقىص بعد مامرسة   •

الجنس غري املحمي.

من املهم أن تتذكري أنه كلام سارعِت بأخذها كان مفعولها   •

أقوى.

فعالة بنسبة 99%.   •

حبة الخمسة أيام

يُطلَق عىل حبة الخمسة أيام "حبة يوليربيستال أسيتات".   •

تُستخَدم الحبة خالل 5 أيام )120 ساعة( بحد أقىص بعد مامرسة   •

الجنس غري املحمي.

من املهم أن تتذكري أنه كلام سارعِت بأخذها كان مفعولها   •

أقوى.

فعالة بنسبة 99.5%.  •

 

ال تحتاجني إىل روشتة طبية لرصف حبوب منع الحمل الطارئة. ميكنِك الحصول 

عىل حبوب منع الحمل الطارئة مبارشة من الصيديل )الكيميايئ( الذي تتعاملني 

معه. إذا كان لديِك بطاقة تأمني صحي، ميكنِك الحصول عليها مجانًا من 

الصيديل الذي تتعاملني معه. 
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	. اللولب الرحمي النحايس )يُطلَق عليه أيًضا "اللولب 

الرحمي النحايس املستخَدم بعد الجامع(

ميكن تركيب اللولب الرحمي النحايس كوسيلة منع حمل طارئة لدى عيادة 

تنظيم األرسة أو طبيب ُمدرَّب.

ميكن تركيبه خالل 5 أيام )120 ساعة( بحد أقىص بعد الجامع.   •

فعال بنسبة 99%.  •

ميكنِك أيًضا أن تختاري االحتفاظ باللولب الرحمي النحايس املستخَدم بعد 

الجامع كوسيلة منع حمل مستمرة. ملزيد من املعلومات، انظري صفحة )6(.

اطلبي املشورة بشأن أنسب وسيلة منع حمل طارئة لِك.

ث مع الطبيب أو الصيديل الذي تتعاملني معه بشأن أنسب  ينبغي عليِك التحدُّ

وسيلة منع حمل طارئة لِك.

من املهم للغاية أن تختاري وسيلة منع الحمل الطارئة املناسبة لحالتِك. يتوقف 

هذا عىل عوامل من قبيل:

موعد آخر دورة شهرية  •

الوقت الذي مر منذ مامرستِك الجنس غري املحمي   •

تاريخ فشل وسيلة منع الحمل التي تستخدمينها  •
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تذكري أن وسيلة منع الحمل الطارئة ال تحميِك من األمراض املنقولة جنسيًّا. 



ما تحتاجني إىل معرفته عن وسائل منع الحمل

مة من برنامج أزمات الحمل والصحة  املعلومات الواردة يف هذه النرشة ُمقدَّ

 Sexual Health and Crisis Pregnancy Programme الجنسية

SHCPP((، وبرنامج الصحة والعافية التابع للمكتب التنفيذي للخدمات 

الصحية HSE Health and Wellbeing. يود برنامج أزمات الحمل والصحة 

الجنسية أن يتقدم بالشكر إىل الدكتورة/ ديردر لوندي، خبرية صحة املرأة، من 

أجل ما ساهمت به من وقت وخربة يف إعداد هذا املورد.

سبتمرب 2021.

إخالء مسؤولية

بذل برنامج أزمات الحمل والصحة الجنسية، التابع للمكتب التنفيذي 

للخدمات الصحية HSE SHCPP، قصارى جهده لضامن دقة املعلومات 

الواردة يف هذه النرشة قبل طباعتها.

ال تحل املعلومات محل املشورة الطبية، أو التشخيص، أو العالج الطبي.

إذا كانت لديِك أي استفسارات أو مخاوف، أو كنت تحتاجني مزيًدا من 

املعلومات، استشريي الطبيب أو الصيديل )الكيميايئ(، الذي تتعاملني معه، أو 

عيادة تنظيم األرسة املحلية يف منطقتِك.



ميكنِك طلب نسخ إضافية من هذا الكتيب مجانًا من موقع  

healthpromotion.ie

ملزيد من املعلومات، يُرَجى زيارة املوقع 

.sexualwellbeing.ie :التايل

النسخ املرتجمه موجوده عىل

https://www2.hse.ie/services/healthpromotion/order-form.html
https://www.sexualwellbeing.ie/
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