
الوسائل الحاجزة

الواقي )للرجال(: الواقي عبارة عن غالف رقيق من الالتيكس أو البالستيك يتم 
إدخاله فوق القضيب المنتصب قبل الجماع لمنع الحيوانات المنوية من الوصول 
إلى المهبل. ويمكنك شراء الواقي من أي صيدلية. ومن الممكن أن توفر مراكز 

الرعاية الصحية الواقي مجانًا أو بتكلفة منخفضة.*

 تمنع هذه الوسائل الحمل عن طريق وضع حاجز يمنع وصول الحيوانات المنوية
للرجل إلى بويضة المرأة.

مبيد الحيوانات المنوية )للنساء(: يمنع مبيد الحيوانات المنوية الحمل عن طريق 
قتل الحيوانات المنوية. وتوجد أشكال مختلفة لمبيد الحيوانات المنوية مثل الرغوة 

والهالم والكريم واإلسفنج وغشاء منع الحمل. ويجب أن تضعي مبيد الحيوانات 
المنوية في المهبل قبل الجماع. ويمكنك شراء مبيد الحيوانات المنوية من أي 

صيدلية. ويحقق مبيد الحيوانات المنوية نتائج أفضل عندما يستخدم مع الواقي أو 
العازل األنثوي.

لمنع اإلصابة بفيروس نقص 
المناعة البشرية واألمراض األخرى 

التي تنتقل عن طريق الجنس، 
يوصى باستعمال واق

الواقي المصنع من الالتيكس أو 
البالستيك هو النوع الوحيد لتحديد 

النسل الذي يتميز أيضاً بالفعالية 
العالية في منع فيروس نقص المناعة 

البشرية وغيره من األمراض التي 
تنتقل عن طريق الجنس. وإذا كنت 
تستخدمين أنواعاً أخرى من وسائل 
منع الحمل ولكنك ترغبين أيضاً في 

توفير الحماية ضد فيروس نقص 
المناعة البشرية واألمراض األخرى 

التي تنتقل عن طريق الجنس، 
استخدمي واقياً، باإلضافة إلى وسيلة 

تحديد النسل التي تستخدمينها.

تحديد النسل بعد والدة طفل
إذا كنت قد رزقت بطفل منذ فترة 

بسيطة أو تقومين بالرضاعة 
الطبيعية اآلن، ربمال ال تزالين 
بحاجة إلى استخدام وسائل منع 

الحمل لمنع الحمل اسألي طبيبك أو 
الممرضة عن نوع وسيلة تحديد 

النسل التي يمكنك استخدامها بحيث 
ال تصبحي حامالً مرة أخرى إلى أن 

تختاري التوقيت المناسب.

وسائل منع الحمل في حاالت 
الطوارئ

الطوارئ منع الحمل بعد ممارسة 
الجنس، ولكن ذلك ممكن فقط إذا 
استخدمت هذه الوسائل في أقرب 
وقت ممكن - في غضون بضعة 

أيام. وفي حالة ممارسة الجنس غير 
اآلمن )الجنس دون استخدام وسائل 

منع الحمل(، أو تم إجبارك على 
ممارسة الجنس، أو إذا اعتقدت أن 

وسيلة تحديد النسل غير ناجحة، 
ربما تستطعين استخدام وسائل منع 

الحمل في حاالت الطوارئ. 

الواقي األنثوي )للنساء(: الواقي األنثوي عبارة عن كيس من البالستيك مع 
حلقة مرنة في كل طرف. ويتم وضع الطرف المغلق في المهبل. ويظل الطرف 

المفتوح خارج المهبل. ويمنع الواقي األنثوي الحيوانات المنوية من الوصول إلى 
المهبل. ويتم بيع الواقيات األنثوية في بعض الصيدليات. ومن الممكن أن توفر 

مراكز الرعاية الصحية الواقي مجانًا أو بتكلفة منخفضة.*

*يستطيع الواقي المصنع من المطاط والبالستيك أيًضا منع فيروس نقص المناعة البشرية وغيره من األمراض التي تنتشر 
من خالل الجنس عن طريق الفم والمهبل والشرج. وال ينصح باستخدام ‘الواقي المصنع من الجلد الطبيعي’ للوقاية من 

األمراض.

العازل األنثوي )للنساء(: العازل األنثوي عبارة عن كأس مرن ودائري من 
المطاط يغطي عنق رحم المرأة )تكون الفتحة باتجاه الرحم( يمنع الحيوانات 
المنوية من الدخول إلى الرحم. وتقومين بوضع مبيد للحيوانات المنوية في 

العازل األنثوي ثم تضعينه في المهبل قبل الجماع. ويقوم مبيد الحيوانات المنوية 
بقتل الحيوانات المنوية. ويجب أن تتركي العازل األنثوي داخل المهبل لمدة 6 

ساعات على األقل بعد الجماع. ويجب أن يقوم طبيب أو ممرضة بفحصك للتأكد 
من حصولك على المقاس الصحيح للعازل األنثوي.

تحذير: يمنع مبيد الحيوانات المنوية الحمل ولكنه قد يزيد من خطر اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. يحتوي مبيد 
الحيوانات المنوية على مادة كيميائية )نونوكسينول-9( التي يمكن أن تحدث تهيجاً في الجلد أو حول المهبل. وإذا كنت 

ترغبين في استخدام مبيد الحيوانات المنوية لمنع الحمل، تحدثي إلى الطبيب أو الممرضة حول مخاطر اإلصابة بفيروس 
نقص المناعة البشرية.
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