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وسائل منع الحمل

بمشاركتكم في ندوات الصحة النسائیة،
یمكنكم تحصیل معرفة في الموضوعات اآلتیة:

والوالدة        الحمل في إلیھ االنتباه یجب · ما
  وفترة ما بعد الوالدة.

. والتغذیة     النظافة حول ھامة · مالحظات
. التناسلیة   األعضاء · أمراض

. الحمل   منع · وسائل
. والبالغین    لألطفال الجنسیة · التربیة

الندوات
. والرجل     المرأة لدى التناسلي · الجھاز

. والتغذیة  · النظافة
. اآلمنة  · األمومة

. الحمل   منع · وسائل
. النسائیة   الصحة · مسائل

. والبالغین    لألطفال الجنسیة · التربیة

من أجل حیاة صحیة وآمنة ومستنیرة

شاركوا في ندوات الصحة النسائیة...



یمكن للزوجین أن ینجبوا أطفاال حینما یریدون وبالعدد الذي یریدون.
اتخاذ القرار باإلنجاب في الوقت المرغوب وبالعدد المرغوب، ھو حق من 

حقوق اإلنسان.

كیف یحدث الحمل؟

ینتج مبیضا المرأة، بصورة دوریة، بیضة واحدة، في أیام محددة من كل شھر. تنضج ھذه ً
خارج المبیض  قناة فالوب. إذا حدث اتصال جنسي، في ھذه  وتمر خاللالبیضة  وتخرج 

عن طریق فتحة الرحم الى داخل المھبلالفترة، تنتقل الحیوانات المنویة للرجل  ومن ھناك إلى 
البیضة.  قناة فالوب، ویلقح واحد منھا فقط

في قناة فالوبتبقى البیضة حیة  لمدة أقصاھا یومان، ویبقى الحیوان المنوي حیا داخل أعضاء ً
المرأة التناسلیة لمدة أقصاھا ثالثة أیام. یمكن للتلقیح أن یحدث خالل ھذه المدة. 

یحدث الحمل بعد انتقال البیضة الملقحة من قناة فالوب إلى بطانة الرحم.

ما ھي الوقایة من الحمل؟

على األفراد أن یختاروا الطریقة التي تناسبھم، بما یتوافق مع أعمارھم وحیاتھم الجنسیة 
وظروفھم الصحیة وخططھم اإلنجابیة، وأن یمنعوا الحمل غیر المرغوب من قبلھم.

المنطق األساسي في جمیع الوسائل المستخدمة لمنع حاالت الحمل غیر المرغوبة، یتمثل في 
منع التقاء بیضة المرأة مع الحیوان المنوي للرجل.

ما ھي أھمیة الوقایة من الحمل؟

 ألنھ یساعد الزوجین على تحدید توقیت اإلنجاب وعدد األطفال المرغوب بإنجابھم.

 ألنھ یحمي صحة األم والطفل.

 یمنع الحمل غیر المرغوب ویحمي المرأة من عملیة إجھاض.

خوف من یتیح للزوجین ممارسة العالقة الجنسیة بدون  الحمل.

 یحقق للزوجین اكتساب معرفة بالصحة التناسلیة.

وسائل منع الحمل

Broşürlerin Arapça çevirileri Mercy Corps desteği ile yapılmıştır.



األسري التخطیط في المسؤولیة في المشاركة الزوجین .على         

المراكز             من استشارة على الحصول یجب الحمل، منع وسائل استخدام قبل

.الصحیة

ً محدداً شخصا تخص وسیلة .كل      

أو              الشھریة الحقنة أو الحمل منع حبوب استخدام المرضعة لألم یمكن ال

الوالدة على التالیة الستة األشھر خالل المھبلیة، .الحلقة        
ً تقدم خدمات تخطیط األسرة، مجانا، في "مراكز الصحة األسریة" ومراكز َّ

." "AÇSAP

اختبارات الحمل:

یمكن التأكد من حدوث الحمل عن طریق تحلیل الدم، 
في الیوم السابع على تأخر الطمث، وتحلیل البول، في 

الیوم العاشر. وذلك بالنظر إلى مستوى B HCG. یمكن 
عمل تخطیط سوناري مھبلي، في غضون بضعة أیام 

بعد تأخر الطمث.

الوسائل التي یمكن للمرأة أن تستخدمھا

حبوب منع الحمل
ھي حبوب تحتوي على الھرمونات األنثویة

(األستروجین والبروجسترون) وتستخدم لمنع الحمل،

بمعدل حبة واحدة كل یوم. تحتوي العلبة، عموماً،

على ٢١ حبة

كیف تمنع ھذه الحبوب حدوث الحمل؟

خارجھ وطرحھا المبیض في البیضة نضوج .یمنع        

المنویةً الحیوانات مرور یمنع بما كثیفا الرحم عنق من القادم التدفق .یجعل             

الرحم داخل تثبیت من الملقحة البیضة یمنع بما الرحم بطانة .یرقق          ال  

إیجابیات ھذه الوسیلة

نسبة فعالیتھا تبلغ صحیح، بشكل استخدامھا تم          ٩٩٪.إذا

فتمنعِّ              الدموي، النزف كمیة وتخفض الطمث، آالم من وتخفف الطمثیة، الدورة تنظم

الدم بفقر اإلصابة من .بذلك     

والمبیض الرحم سرطانات ضد حمایة مفعول .لھا        

الحمل بحدوث بسھولة یسمح عنھا .التوقف       

كیفیة االستخدام
ً فوراً مفعولھا یبدأ الطمثیة، الدورة من األول الیوم من اعتبارا االستخدام بدأ .إذا              

نفسھ التوقیت في منتظمة، بصورة یوم، كل واحدة حبة تناول .یجب            

ِ إذا كنت تستخدمین علبة ذات ٢١ حبة، یتم التوقف عن تناول الحبات لمدة سبعة أیام ، 

یتم البدء بعلبة جدیدة، بعد نھایة األیام السبعة من التوقف. سواء ظھر الطمث، خالل 

فاصل التوقف، أو لم یظھر.
توقف بال الحبات تناول یستمر حبة، ذات للعلبة ).بالنسبة       ٢٨   ) 

محاذیر

       ٣٥      ٢٠    ِّ تكونً أال یجب الیوم، في سیجارة من أكثر َّن یدخ ممن عاما فوق للنساء بالنسبة

األول الخیار ھي .الحبوب    

       . أو           الحبة تناول نسیان تم إذا إھمال بدون الساعة، نفس في یوم كل استخدامھا یجب

الصحیة المراكز مراجعة یجب دقیق، غیر توقیت .في         

               ً منعً حبوب بتناول حتما إعالمھ یجب األسباب، من سبب ألي طبیبا المرأة تستشیر حین

.الحمل

وسائل منع الحمل



إیجابیات ھذه الوسیلة

فعالیتھا نسبة تبلغ صحیحة، بطریقة استخدمت ·        99%.إذا

اإلصابة·              من فتحمي الدموي، النزف كمیة وتخفض الطمثیة، الدورة آالم من تخفف

الدم .بفقر  

والمبیض الرحم سرطانات من الحمایة بفعالیة .تتمتع        ·

          . بفترة·     استخدامھا عن التوقف بعد یحدث، أن للحمل یمكن مزمنة آثار لھا لیست

أشھر وتسعة شھرین بین .تتراوح     

كیفیة االستخدام

من·                   أشھر، ثالثة كل مرة أو شھر، كل مرة االرداف، أو الذراع عضلة في الحقن یتم

صحي ممرض .قبل    

فھيَُ·               الطمثیة، الدورة من األولى الخمسة األیام غضون في األولى الحقنة أخذت ِإذا

فوراً الحمل من الوقایة .تحقق     

المحددة مواعیدھا في التالیة الحقن أخذ یجب الوقایة، استمرار أجل .من            ·

محاذیر

أشھر لبضعة تستمر قد بقع تظھر أن .یمكن         ·

الطمثیة الدورة في مؤقت اضطراب إلى النساء، بعض لدى الحقن، تؤدي أن .یمكن              ·

األسبابً·              من سبب ألي اشتشارتھ عند الحقن، بموضوع حتما الطبیب إعالم یجب

.المرضي

كبسولة تحت الجلد
ھي كبسولة دقیقة و ناعمة، مصنوعة من البالستیك، تحتوي على ھرمون البروجسترون فقط، 

یتم وضع عدد واحد منھا تحت الجلد، بھدف منع الحمل.

كیف تقوم بمنع الحمل؟

منتظم بشكل الجسم، الى الكبسولة، في الموجود الھرمون توزیع .یتم            ·

خارجھ وطرحھا المبیض في البیضة نضوج .تمنع        ·

المنویةِّ الحیوانات مرور فتمنع الرحم عنق من القادم التدفق .تكثف           ·

الرحم داخل الملقحة البیضة تتثبت فتمنع الرحم بطانة .ترقق          ·

أداة داخل الرحم اللولب 
ھي أداة صغیرة مصنوعة من البالستیك، لھا أشكال مختلفة، توضع داخل الرحم لمنع حدوث الحمل. ھناك 

نماذج منھا تحتوي على النحاس والھرمون.

كیف تقوم ھذه الوسیلة بمنع الحمل؟

· تمنع وصول الحیوان المنوي إلى البیضة، وتجعل بطانة الرحم غیر قابلة  لتثبیت البیضة.

إیجابیاتھا
فوراً بالحمایة .تبدأ    ·

فعالیتھا نسبة وتبلغ طویلة، لفترة الحمل ·        ٩٩٪.تمنع

ً آمنةً بصورة أبدا، یحملن لم اللواتي للنساء بالنسبة أیضا استخدامھا .یمكن            ·

األداة إزالة بعد بسھولة الحمل إمكانیة .تعود        ·

كیفیة االستخدام

قبل·                   من مؤكدة، بصورة حامل غیر فیھ المرأة تكون وقت أي في الرحم، داخل وضعھا یتم

متدربة .ممرضة  

محاذیر

بعد·                 سنة كل ثم االستخدام، بدایة بعد والثالث األول الشھرین في الطبیة المراقبة توفیر یجب

.ذلك

الدموي النزف كمیة تزید وأن الطمثیة، الدورة فترة الوسیلة ھذه أن المحتمل .من ·      تطول        

     . الفعالیة·            فترة نھایة وبعد سنوات عشر عن تقل وال المستخدم، النوع حسب تختلف الفعالیة مدة

للرحم الراحة اعطاء ضرورة وال مباشرة، جدیدة بأداة استبدالھا .یمكن    .       

الحقن المانعة للحمل
ھي حقن تحتوي على ھرمونات أنثویة، تحقن داخل العضلة، مرة كل شھر أو مرة كل ثالثة أشھر، بھدف 

منع الحمل.

كیف تقوم الحقنة بمنع الحمل؟

خارجھ وطرحھا المبیض في البیضة نضوج .تمنع        

المنویةّ الحیوانات مرور فتمنع الرحم، عنق من القادم التدفق .تكثف           
ترقق بطانة الرحم، فتمنع البیضة الملقحة من التموضع التثبیت داخل الرحم.

وسائل منع الحمل



إیجابیاتھا

فعالیتھا نسبة تبلغ صحیحة بطریقة استخدامھا تم          99%.إذا

طریقة االستخدام

تخدیر              مع خاصة، حقنة بواسطة ألم، بدون بتطبیقھا مدرب صحي عامل یقوم

الذراع من األمامیة األنسیة الجھة في .موضعي،    -    

انتھاء               وبعد الطمثیة الدورة من األولى الخمسة األیام غضون في تطبیقھا یمكن

الوالدةً على یوما . أربعین    

 ٣   . بعد           یمكن، سنوات ثالث ویستمر تطبیقھا، من ساعات بضع بعد مفعولھا یبدأ

مباشرة جدیدة كبسولة تثبیت .سنوات،      

بالید تالمس عند احساسھا یمكن ولكن الجلد، تحت الكبسولة رؤیة یمكن .ال             

محاذیرھا:

عام إلى تصل قد لفترة الخصوبة عودة تتأخر أن یمكن الكبسولة، إزالة .بعد              

الكبسولةً               باستخدام حتما إعالمھ یجب األسباب، من سبب ألي طبیب، مراجعة تمت إذا

الجلد .تحت  

الحلقة المھبلیة
ھي حلقة رقیقة دائریة مرنة، تحتوي على ھرمونات، توضع في المھبل من أجل منع الحمل.

كیف تقوم بمنع الحمل؟

داخل الموجود وأستروجین بروجسترون الھرمون )  تطلق  )   

منتظمة بصورة الجسم، في البالستیكیة .الحلقة      

خارجھ وطرحھا المبیض في البیضة نضوج .تمنع        

المنویةِّ الحیوانات مرور فتمنع الرحم عنق من القادم التدفق .تكثف           
ترقق بطانة الرحم فتمنع تثبیت البیضة الملقحة داخل الرحم.

إیجابیاتھا

فعالیتھا نسبة تبلغ صحیحة بطریقة استخدامھا تم          99%.إذا

طریقة االستخدام

أوً               القرفصة أو الساقین إحدى برفع المھبل، داخل عمیقا بوضعھا نفسھا المرأة تقوم

الحلقة             إخراج ویتم الطمثیة، الدورة من األولى الخمسة األیام غضون في االضطجاع،

للدورة الـ الیوم .في  21   

 تحافظ الحلقة داخل المھبل بصورة متواصلة طوال األسابیع الثالثة.

كحالةً            (   تماما للظھور الطمث سیعود الحلقة، إزالة على ثالثة أو یومین انتھاء بعد

الحمل منع حبوب ).استخدام    

      . في            حمل حدوث یمكن ال القدیمة الحلقة إزالة بعد أیام سبعة بعد جدیدة حلقة وضع یتم

حلقة وجود بدون یمر الذي األسبوع .فترة       

محاذیر

العمر،           35    من سنة فوق لنساء بالنسبة األول الخیار المھبلیة الحلقة تكون أال یجب

الیومّ في سیجارة من أكثر َّن .ویدخ   20    

متقطع نزف أو بقع منتظم غیر نزف حدوث یمكن الحلقة، استخدام )أثناء    )         

انشقاقً أي أو األلم یسبب وال جدا سھل المھبل داخل الحلقة .وضع             
اذا خرجت الحلقة بأي سبب خارج المھبل (مثال أثناء إزالة صمام مھبلي) یجب ً

غسلھا بالماء بارد أو فاتر (لیس ساخن) وإعادتھا فوراً.

وسائل منع الحمل



محاذیر

منتھي             الواقي استخدام عن واالمتناع الواقي، الصالحیة مدة إلى االنتباه یجب

.الصالحیة

جنسي اتصال كل في جدید واق استخدام .ٍیجب         

أو              نطاف مبیدات مع استخدامھ یمكن ولكن الذاتیة، لزوجتھ على الواقي یحتوي

مائي أساس ذات .كریمات    

بواسطةً               تنتقل التي المعدیة األمراض معالجة فترة أثناء أیضا الواقي استخدام یجب

التناسلیة والقوباء والسفلسوالثؤلول كالسیالن .الجنس     

اإلجھاضً أو الوالدة بعد أیضا استخدامھ .ویمكن        

القمامة حاویة في االستخدام، بعد الواقي، رمي .یجب         

مبیدات النطاف – التحامیل المھبلیة

ھي أقراص فیلمیة أو رغوة أو كریم أو جل أو اسفنج أو تحامیل توضع في المھبل قبل 
االتصال الجنسي.

كیف تمنع الحمل؟

بفضل المواد التي تحتوي علیھا، تقوم بتخریب بنیة
الحیوانات المنویة وتنھي فاعلیتھا، وتمنع 

مرورھا عبر عنق الرحم.

ایجابیاتھا

وھي بین الفاعلیة نسبة      82-71%  تتراوح

المستخدمً نجاح لمدى وفقا .ِتتفاوت     

الجنس بواسطة المنتقلة األمراض بعض من نسبیة وقایة .تتیح          
تزید من لزوجة المھبل وتزیل الجفاف.

الواقي (الكوندوم) النسائي
الواقي النسائي ھو غشاء رقیق ومرن من السیلیكون یتم وضعھ داخل المھبل قبل االتصال 

الجنسي.

كیف یقوم بمنع الحمل؟
یمنع وصول الحیوانات المنویة إلى المھبل، وبالتالي الرحم.

اجابیات ھذه الوسیلة

 إذا استخدم بطریقة صحیحة، تتراوح نسبة فعالیتھ بین %98-95.

 یحمي ضد العدوى باألمراض المنتقلة بواسطة الجنس، بما في ذلك اإلیدز.

 یمكن استخدامھ في العالقة الفرجیة والشرجیة.

طریقة االستخدام

 . المھبل          فتحة تبرز بحیث األخرى، بالید الصغیرین، الشفرین فتح یتم

عمیقاً ویدفع المھبل داخل الواقي .یوضع      

     ( تدفع    (  بحیث المھبل، داخل والوسطى السبابة أصبعین ضغط یتم

       . الحلقة      إلى األصابع تصل لم إذا یمكن ما أعمق إلى الداخلیة الحلقة

الصحیح المكان في الواقي یكون .الداخلیة،      

المرفقة الصورة في كما أصابع، بأربعة بالواقي، اإلمساك .یتم         

الشفرین          تغطي بحیث حرة للواقي المفتوحة الكبیرة الحلقة تبقى

الفرج مدخل في والخارجیین .الداخلیین     

النھوض،           قبل مباشرة الجنسي االتصال انتھاء بعد الواقي، نزاع یتم

الخارجیة           حلقتھ من بھ باإلمساك وذلك محتویاتھ، تندلق ال لكي

.وتدویره

وسائل منع الحمل



محاذیر

ذلك بعد باإلنجاب یرغبون ال ممن النساء أو لألزواج فقط مناسبة الوسیلة .ھذه              

دموي،               نزف أو الحرارة في أوارتفاع البطن في شدید كألم مضاعفات، حدثت إذا

فوراً صحیة مراكز مراجعة .یجب     

الوسائل التي یستخدمھا الرجل

الواقي الذكري (الكوندوم)

َّبس العضو الذكري بھ  ھو عبارة عن غشاء رقیق ومرن مصنوع من الالتكس أو المطاط، ُیل
وھو في حالة االنتصاب، قبل االتصال الجنسي.

كیف یمنع الحمل؟
یمنع وصول الحیوانات المنویة إلى المھبل، وبالتالي إلى الرحم.

ایجابیاتھا

نسبة تبلغ صحیحة، وبطریقة بانتظام استخدم ·       إذا

  97%.الفعالیة

بواسطة المعدیة األمراض اإلصابة من       یحمي

اإلیدز مرض ذلك في بما .الجنس،       

فیطیل الجنسي، االتصال أثناء القذف       یؤخر

االتصال .فترة   

جانبیة أعراض لھ .لیست     

اإلجھاض أو الوالدة بعد استخدامھ .یمكن       

الجنسیة             الحیاة في والمشاركة الزوجین، بین التواصل زیادة في استخدامھ یساھم

.بینھما
ال یتطلب استخدامھ معاینة طبیة أو وصفة طبیة.

طریقة االستخدام

 یجب غسل الیدین بالصابون وتجفیفھما قبل االستخدام.

 یتم وضعھا في المھبل قبل ١٠-١٥ دقیقة من االتصال الجنسي. 

 یبدأ مفعولھا بعد ١٠-١٥ دقیقة من التطبیق، ویستمر لمدة ساعة.

 یجب استخدام مبید نطاف جدید من أجل كل اتصال جنسي.

محاذیر

 حین یستخدم مع الواقي (الكوندوم) فھو یحقق وقایة أكثر فعالیة من الحمل وضد 

األمراض المعدیة جنسیاً.

ربط المبیضین
ھي عملیة بسیطة یتم فیھا ربط المبیضین الحاملین للبیوض لدى المرأة. تعتبر ھذه العملیة وسیلة 

ثابتة أو نھائیة، ألن التراجع عنھا شدید الصعوبة.

كیف یمنع الحمل؟
حین یتم ربط المبیضین، ال تلتقي الخلیة الذكریة (النطفة) والخلیة األنثویة (البیضة) فال یحدث 

التلقیح.

ایجابیاتھا

 إذا تم التطبیق بطریقة صحیحة، تبلغ نسبة الفعالیة %100-99.

 بعملیة بسیطة وسھلة، تتم حمایة المرأة من الحمل مدى الحیاة.

 تبدأ فعالیة الطریقة فور انتھاء عملیة الربط.

 ال تؤثر على الحیاة الجنسیة.

طریقة التطبیق

بدون ألم، بواسطة تخدیر عام أو موضعي.   یقوم طبیب بإجراء العملیة،

 یستمر إجراء العملیة نحو نصف ساعة.

 یتم الوصول إلى المبیضین من داخل البطن، ویتم الربط.

وسائل منع الحمل



ربط القنوات المنویة (فازیكتومي)
تعتبر ھذه الوسیلة دائمة، ألن التراجع عنھا لیس سھالً.

كیف یمنع الحمل؟
یؤدي ربط القنوات المنویة إلى منع اختالط النطاف بالسائل

المنوي حین یحدث القذف، وبذلك یمنع حدوث الحمل.

مزایا الربط

 إذا طبق بشكل صحیح، تكون فعالیتھ %100.

 ال یؤثر على الحیاة الجنسیة.

 ال تؤدي عملیة الربط إلى أي تغییر في مظھر الرجل أو بنیتھ الجسدیة أو أعضائھ 

التناسلیة أو انتصاب قضیبھ أو قذفھ أو في رغبتھ الجنسیة أو إشباعھ الجنسي.

طریقة التطبیق

· یقوم طبیب بعملیة الربط، بدون ألم، بواسطة تخدیر موضعي. وتستغرق العملیة 

بین 10-15 دقیقة.

ًَ · ھي عملیة صغیرة وسھلة جدا. یخدر الجلد الذي یغطي الخصیتین، وُیفتح في َّ

ُ وجھھ األمامي ثقٌب صغیر. منھا یتم الوصول إلى القنوات المنویة، فتربط وتقطع. ُ

ال یبقى أي أثر على الجلد.

 ال تتطلب العملیة النوم في مستشفى. یعود الرجل، بعد انتھائھا، إلى بیتھ أو عملھ.

بوسائل إضافیة، على مدى عشرین قذفة تقریبا. ً   بعد العملیة، یجب تعزیز الحمایة

ألن خالیا منویة باقیة في كییسات المني یمكنھا أن تتسبب بحدوث الحمل.

محاذیر

 ھذه الوسیلة مناسبة للزوجین اللذین ال یرغبان باإلنجاب بعد ذلك. 
إذا حدثت مضاعفات، كاأللم الشدید أو االحمرار أو الحساسیة، یجب مراجعة

مراكزصحیة فوراً.

طریقة االستخدام
حین ینتصب القضیب، یتم إخراج الواقي من علبتھ 

َّبس على رأس القضیب، من غیر تغییر شكلھ. ویل
لكي یتجمع السائل المنوي داخل الواقي، یتم الضغط
على نھایتھ بین أصبعي اإلبھام والوسطى، بحیث ال
یدخل إلیھ الھواء. ثم تدفع حواف فتحة الواقي باتجاه

َّبس الواقي علىَ جذر القضیب حتى یغطیھ بالكامل. ُیل
القضیب قبل بدء االتصال الجنسي. بعد القذف، یسحب

القضیب من الفرج قبل انتھاء االنتصاب. تتم إزالة
الواقي من القضیب، باإلمساك بھ من طرفھ األسفل،

ثم تربط فتحتھ ویرمى بھ في حاویة القمامة.ُ

محاذیر

الصالحیة منتھي الواقي استخدام وعدم الصالحیة، تاریخ من التأكد .یجب           

الخمسً                تتجاوز ال الصالحیة مدة فإن فقط، اإلنتاج تاریخ العلبة على مكتوبا كان إذا

اإلنتاج تاریخ من بدًء .سنوات     

وضوءً              والحرارة الرطوبة عن بعیدا ومظلم، وجاف بارد مكان في حفظھ یجب

الفلور ومصابیح .الشمس   

االستخدام وقت العلبة .تفتح     ·

جنسي اتصال كل في جدید واق استخدام .ٍیجب         

 یحمي من الحمل وضد عدوى األمراض المعدیة عن طریق الجنس، فعالة أكثر، إذا 

َِاستخدم الواقي الذكري مع مبیدات النطاف.ُ

       . مبید        جل مع استخدامھ یمكن ولكن اللزوجة یحقق جل على الذكري الواقي یحتوي

          . أو      محالیل أو كریمات أو زیوت استخدام عدم یجب مائي أساس ذي كریم أو للنطاف

اللزوجة تأمین أجل من الفازلین . جل      

واللجوء               نطاف مبید استخدام یجب المھبل، في المني وتدفق الواقي، وتمزق حدث إذا

إسعافیة حمایة وسائل .إلى    

وسائل منع الحمل



الوقایة اإلسعافیة/ حبة الیوم التالي
تحقق حبة الیوم التالي عدم الحمل عن طریق تأخیر إنتاج البیضة أو منعھ. یستخدم ھذا 
الدواء بتناول حبة واحدة منھ، في غضون خمسة أیام (120 ساعة) بعد اتصال جنسي 

بال وقایة.

مدى الفعالیة

تكون                وقایة، بال جنسي اتصال بعد مبكر وقت في الحبة تناول یتم ما بقدر

الحمل منع في أكبر .فعالیتھا     

ھل لھا أعراض جانبیة؟

قد               الطمثیة، الدورة في اضطراب أو الحوض، أو البطن في آالم حدثت إذا

خارجي حمل حدوث احتمال ھناك .یكون      

بأي وتیرة یمكن استخدام الحبة؟
ال تعتبر وسائل الوقایة اإلسعافیة بدیال عن وسائل منع الحمل. بعد استخدام وسیلة ً

إسعافیة، في غضون دورة طمثیة، إذا حدث اتصال جنسي جدید بال وقایة، یمكن اللجوء 
مرة أخرى إلى تطبیق وسیلة إسعافیة.

لیست الوقایة اإلسعافیة وسیلة یمكن تطبیقھا بصورة دائمة.

لوسائل التقلیدیةا

النسحابا
ھو سحب الرجل لقضیبھ من المھبل، أثناء االتصال الجنسي، قبیل القذف،

وإجراء القذف في الخارج.
مع أن االنسحاب وسیلة شائعة االستخدام، لكنھا تنطوي على درجة عالیة

من المخاطرة بحدوث الحمل. ألن السوائل التي تصدر من القضیب قبل القذف،
تحتوي على كمیة من النطاف كافیة لحدوث الحمل.

اإلرضاع
قد یحمي إرضاع الطفل من الحمل، إذا كان الطفل یتغذى فقط على حلیب األم،

لیال ونھارا، بفواصل قصیرة أي بین ٦-١٠ مرات في الیوم، بحیث یرضع منًً
ثدي واحد في كل مرة، لربع ساعة على األقل، وإذا لم تعد الدورة الطمثیة إلى الظھور.

یزول مفعول الوقایة من اإلرضاع، إذا لم یتحقق واحد من الشروط المذكورة.

الوسائل األخرى
ھناك "وسائل وقایة طبیعیة" تقوم على أساس التغیرات الجسدیة الحاصلة لدىالمرأة

أثناء دورتھا الطمثیة، والمظاھر الطبیعیة المرتبطة بھا ویمكن مالحظتھا. وھي:

 مراقبة كثافة اإلفرازات في الدورة الطمثیة، وشكلھا وكمیتھا.

 مراقبة حرارة الجسم التي تتغیر في فترة اإلباضة.

 القیام بحساب أیام الخصوبة وانعدام الخصوبة في الدورة الطمثیة.

لكي تتمكن المرأة من االنتباه إلى التغیرات الحاصلة في جسدھا، ومراقبة مظاھر
ھذه التغیرات، علیھا، قبل أخذ قرار في تطبیق الوقایة من الحمل بھذه الوسائل،
أن تراقب دورتھا الطمثیة بین ٤-٦ أشھر، وأن تسجل مالحظاتھا، وأن تحصل

على استشارة.

وسائل منع الحمل



غسل المھبل أو وضع مواد مختلفة في داخلھ

ھو تنظیف المھبل من المني، بغسلھ بعد االتصال الجنسي مباشرة؛ أو محاولة المرأة الوقایة ً
من الحمل عن طریق وضع مواد (كعصیر اللیمون أو قطن مشبع بالخل) في المھبل، من 

شأنھا القضاء على فاعلیة النطاف الموجودة في السائل المنوي، قبل أخذ قرار في االتصال 
الجنسي.

ھذه اإلجراءات ال تحقق "وقایة من الحمل"، إضافة إلى أنھا تھیج الوسط الطبیعي للمھبل، 
ِّيء البیئة المناسبة لإلصابة بمختلف أنواع االلتھابات.  وتھ

التخلص من الحمل غیر المرغوب: اإلجھاض (الكورتاج)

قد تحدث حاالت حمل غیر مرغوبة بسبب عدم استخدام وسیلة وقایة، أو استخدام وسیلة غیر 
فعالة، أو حدوث أخطاء في استخدامھا. في تركیا تم تنظیم عملیات التخلص من الحمل غیر 

المرغوب بواسطة القوانین. یجوز إخالء الرحم (إنھاء الحمل) حتى األسبوع العاشر من فترة 
الحمل، ما لم تكن ھناك محاذیر طبیة على صحة األم، وبناًء على طلبھا.

یشترط إجراء عملیة اإلجھاض الحصول على إذن المرأة الحامل، وموافقتھا إذا كانت قاصراً 
(تحت ١٨ سنة) مع إذن ولي أمرھا؛ وبالنسبة لألشخاص تحت الوصایة ممن ھم غیر راشدین 

أو غیر ممیزین، یتطلب األمر موافقة الشخص غیر الراشد والوصي علیھ، إضافة إلى إذن 
من قاضي الصلح. إذا كانت المرأة الراغبة في اإلجھاض متزوجة، یتطلب إجراء العملیة 

قبوال من الزوج؛ أما إذا كانت غیر متزوجة فقرار اإلجھاض یعود إلیھا.ً

األسرة تنظیم وسائل من وسیلة اإلجھاض .لیس        

ً حتما صحیة مراكز مراجعة یجب مرغوب، غیر حمل یحدث .حین           
إنھاء الحمل بعد األسبوع العاشر منھ عمل غیر مشروع قانوناً.

حقوق الفرد في اختیار الوسیلة واستخدامھا

 الوصول إلى الخدمات الصحیة واالستشارات، والحصول على المعلومات في ھذا 

الموضوع.

 الوصول إلى ھذه الخدمات، واالستفادة منھا، بصرف النظر عن الجنس أو العرق أو 

الحالة المدنیة أو العمر أو مكان اإلقامة الخاصة بطالب الخدمة.

 اختیار الوسیلة التي یرید استخدامھا بحریة ووعي.

 احترام الخصوصیة أثناء الحصول على الخدمة.

 التأكد من سریة المعلومات الشخصیة.

 الحصول على احترام الكرامة واالھتمام ممن یقدمون الخدمات.

 إبداء الرأي في الخدمة المقدمة، والحصول على الخدمة بالقدر الذي یشعر َّ

بضرورتھ.

ھذه الحقوق مضمونة بواسطة معاھدات دولیة شاركت تركیا في التوقیع علیھا.

لكل امرأة أو رجل وسیلة "للوقایة من الحمل" بما یتناسب مع عمرھما وحالتھما الصحیة 
وحیاتھما الجنسیة. في الصورة داخل المستطیل: (مركز الصحة األسریة)

من أجل اختیار وسیلة خاصة للشخص، یجب الحصول على خدمة االستشارة من العاملین 

في مجال الصحة.

وسائل منع الحمل






